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KITABÜ SiBEVEYHi
(~~yW' )

Sibeveyhi
(ö. 180/796)
tarafından yazılan,

Arap gramerine dair
günümüze ulaşan ilk eser
(bk. SiBEVEYHİ).
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KITABÜ's-SiYER
(r--Jf yW' )

L

Ebü 'I-Abbas eş-Şemmahi'nin
(ö. 928/1522)
İbazıyye'nin önemli şahsiyetlerine dair
biyografik eseri.

_j

Tam künyesi Ebü'I-Abbas Bedreddin
Ahmed b. Said b. Abdülvahid olan ve Bedreddin eş-Şemmahi diye anılan müellif,
Kitabü'I-lzaJ:ı fi'l-tı]fh adlı eserin sahibi
Ebu Sakin Amir b. Ali eş-Şemmahi'nin
neslindendir. Doğum tarihi 840-850
( 1436-1446) yılları arasında tahmin edilmektedir. Şemmahi, Ebu Aflf Salih b .
Nuh et-Tendemireti'den ilk bilgileri aldıktan sonra ilmi seyahatlere çıktı. Libya
ve Tunus'ta Celil ei-Beydemuri. Yunus b.
Muhammed , Ebu Zekeriyya Yahya b.
Amir ve Ebu YusufYa'küb b. Ahmed gibi
hocalardan tahsilini tamamladı. Aralarında Ebu Yahya Zekeriyya b. İbrahim eiHewari'nin de bulunduğu birçok öğrenci
yetiştirdi. Bunun yanında eser yazma faaliyetlerini sürdüren Şemmahi Cemaziyelewel928'de (Nisan 1522) vefat etti ve
Cebelinefuse'de bulunan Yefren beldesinde yahut bazı rivayetlere göre Cerbe'de
defnedildi. Şemmahi'nin Kitabü's-Siyer
dışında kaynaklarda adı geçen eserleri
şunlardır: i<rabü'l-Kur'an, ŞerJ:ıu Risaleti metni'd-diyanat fi't-tev(ıid (E bO Sakin Amir b. Ali eş-Şemmahl'ye ait risalesinin şerhidir). Mul)taşarü'l-'Adl ve'l-in-

(bunların

ilki, EbG Ya'küb YGsufb. İbrahim
el-Vercelanl'nin LisGI-i fıkıh la ilgili el-'Adi
ve'L-inşa{'ının muhtasarı, diğeri ise bu
muhtasarın şerhidir). ŞerJ:ıu Mereci'lba(ıreyn (Eb OYa 'küb el-Vercelanl'ye ait
felsefe ve mantıkla ilgili metnin şerh i dir).
i<rabü müşkili'd-De'a'im (Ahmed b. Nazar es-Sema il! el -Umanl'nin ed-De'a'im
adlı eseri nin anlaşılması güç yerlerini
açıklamak amacıyla yazılmıştır). Resa'il
ii 'ilmi'l-kelam ve'l-fı]fh (Şemmahl ,
Kitabü 's-Siyer, neşredenin mukaddimesi, I, d-e) .
Şemmahi'nin günümüze ulaşan tek
eseri Kitabü 's-Siyer'dir. Müellif kitabı
nın mukaddimesinde, "el-emirü'l-Mil"
olarak nitelediği Ebu Abdullah isimli şa
hıstan gelen bir mektup üzerine İbazıy
ye'nin gizlenme yahut ortaya çıkış gibi çeşitli dönemleri, imamlar ve kumandanlarla ilgili bilgileri ve fırka mensuplarının
menkıbelerini ihtiva eden çalışmasını telif ettiğini belirtir. Eserine çok kısa olarak
Hz. Peygamber'in siretiyle başlar. Ardın
dan dört halifenin hayatını özetler. Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından kurulan
Emevi Devleti, onun valilerinin adil olmayan hareketleri ve buna karşı gösterilen
tepkilerden bahsedilen bölümde Ziyad
b. Ebih'in haksız davranışiarına ve daha
sonra Emeviler aleyhindeki mücadelesini
sürdüren Mirdas b. Üdeyye'nin hareketlerine genişçe yer verilir.
"Tabiin tabakası " adı altında başta Ebu
Bilal Mirdas b. Üdeyye, kardeşi Urve, Cabir b. Zeyd ei-Ezdi, Abdullah b. İbaz, imran b. Hıttan ve Ahnef b. Kays olmak üzere İbazıyye fırkasınca muteber kabul edilen yir"mi civarındaki şahsın biyografisi ele
alınır. Tebeü't-tabiin tabakasında ise baş
ta Ebu Ubeyde Müslim b. Ebu ·Kerim e,
Ebu Hamza ei-Eş'as , Ebu Süfyan Kanber,
Muhammed b. Habib, Muhammed b.
Selerne ve imare b. Hayyan gibi İbazıyye
açısından önemli olan yirmi beş kadar
şahsın biyografisine yer verilir. Ardından
Ebu Ubeyde Müslim b. Ebu Kerime'nin
öğrencisi olan Rebi' b. Habib'in mensuplarının zikredildiği tabakada yirmi dokuz
biyografi kaydedilir.
Kitabın dörtte üçünden fazla bir hacme
sahip bulunan bundan sonraki bölümde
Mağrib'de yetişen şahsiyetterin biyografisi ele alınır. Burada başta "Hameletü'lilm" adıyla bilinen ve mezhebi Kuzey Afrika'ya taşıyan Ebü'I-Hattab ei-Meafiri.
Abdurrahman b. Rüstem, Ebu Dürar eiGadamisi, Ebu Davud ei-Kıbilli ve Asım esSidrati olmak üzere İbazıyye mezhebine

mensup 650'yi aşkın kişinin biyografisine kronolojik sıraya göre yer verilir.
Şemmahi'nin Siyer'i incelendiğinde
önceki müelliflerden Ebu Zekeriyya Yahya b. EbG Bekir ei-Vercelani'nin Kitabü sSire ve a{J.bari'l-e'imme, Dercini'nin Kitabü Taba]fati'l-meşayi{J. bi'l-Magrib
ve Ebü'I-Kasım Muhammed b. İbrahim
ei-Berradi'nin el-Cevahirü '1-münte]fdt
adlı eserlerinden derlenmiş olduğu, bu
arada tamamlayıcı bazı tarihi bilgilerin
verildiği görülür. Dolayısıyla Kitabüs-Siyer önceki tabakat kitaplarının geliştiril
miş bir ürünü olarak değerlendirilmelidir.

Kitabü's-Siyer'in taş baskısı, aradaki
bir basamakla müellif hattı nüshaya ulaşan bir yazmaya dayanılarak Muhammed
b. Yusuf ei-Baruni ve Süleyman b. M es'u d en-Nefusi tarafından gerçekleştiril
miştir (Kahire 1301 ). Bu baskının sonuna
X. (XVI.) yüzyıl alimlerinden Muhammed
b. Zekeriyya b. Musa ei-Baruni'nin Nisbetü dini'l-müslimin adlı mensur ve manzum risalesi, Vehbiyye, Zenate. Heware.
Levate .ve CebelinefQse'deki mescid ve
musailatarla ilgili bir diğer risale de eklenmiştir. Eserin bir tanıtıcı mukaddime ilavesi ve bazı açıklayıcı dipnotlarıyla birlikte
ikinci baskısını Ahmed b. Suud es-Seyabi
iki cilthalinde gerçekleştirmiştir (Maskat
1407/1987). Kitabüs-Siyer'in bazı kısım
ları Masqueray tarafından Fransızca'ya
çevrilerek Chronique d'Abou Zakaria'dayayımlanmıştır (Cezayir 1879, s. 325
vd.) .

BİBLİYOG~A:
Şemmahi, Kitabü's-Siyer (n ş r. Ahmed b. Suud es-Seyil bi). Maskat 1407/1987; ayrıca b k.
neşredenin girişi, i, d-e; Serkls, Mu'cem, 1, 11411142; Brockelmann, GAL, ll, 240; Suppl., ll,
339; Ethem Ruhi Fığlalı, iMdiye'nin Doğuşu ve
Görüşleri, Ankara 1983, s. 12-13; M. Bencheneb, " Şemmahl" , lA, Xl, 406.
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KITABÜ's-SÜNNE
(WfyW')
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Bazı itikadi konulan
muhafazakar yöntemle ele alan
eserlerin ortak adı.

_j

Sünnet genelde Hz. Peygamber'in söz,
fiil ve takrirlerine verilen ad olmakla birlikte bu terkipte "ResQlullah ile ashabın
akaid alanında takip ettiği yol" anlamına
gelmektedir. Nitekim ilk dönem müelliflerinin birçoğu bid'at ve dalalet ehlinden
uzak olduğunu ifade etmek amacıyla
eserlerine "Kitabü's-Sünne", uşerhu's-
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KiTABÜ's-SÜNNE
sünne", "UsGiü's-sünne" gibi adlar ver.

mişlerdir.

Kur'an-ı

Kerlm'de, ResGlullah'ın örnek
olarak kabul edilip kendisine
uyulması, ortaya çıkacak anlaşmazlıklar
da hakem olarak ona başvurulması em redil miş (Al-i imran 3/31; en-N isa 4/65; elAhzab 33/21), çeşitli hadis rivayetlerinde
ResGl-i Ekrem Kur'an'ın yanında kendi
sünnetine de uyulmasını istemiş (MiftaJ:ıu künClzi's-sünne,s . 246), sahabe ve tabiln bu emir ve tavsiyelere uyarak Kur'an
ve Sünnet'e bağlı kalmaya özen göstermiştir. Bu özen hadis literatüründe "eli'tisam bi's-sünne, et-temessük bi's-sünne, lüzGmü's-sünne. ittibaü's-sünne" gibi
terkiplerle ifade edilmiştir. Asr-ı saadet'ten sonra fetihlerin hızla yayılması, deği
şik din ve kültürlere mensup in sanların
İslam coğrafyası içinde yer alması sonucunu doğurmuş, böylece eski inanç ve
kültürlerle islami kural ve hükümler birbirine karışmaya başlamıştır. Bu arada
akaid, ibadet ve ahlak alanında yeni görüşler ve uygulamalar ortaya çıkmış, nakle dayanan dini ilimleri istidlal ve kıyas
gibi akli yöntemleri kullanarak elde etmeye çalışan mezhepler zuhur etmiştir.
Bu gelişmelerin dini inançları yozlaştıra
cağından endişe eden bazı Selef alimleri
Kur'an ve Sünnet'e, sahabenin görüş ve
uygulamasına dayanan anlayışı savunmak, bid'atayönelen kişi ve fırkaları eleş
tirrnek amacıyla risaleler kaleme alma yo.Iuna gitmişlerdir. Bu risalelere genel olarak "Kitabü's-Sünne" adı verilmiş olup Vakıd'i'nin Kitdbü's-Sünne ve'J-cemô'a'sı
ile Abdullah b. Abdülhakem el-Mısr'i'nin
bir

şahsiyet

Kitôbü's-Sünnefi'l-fı]fh'ı (İbnü'n-Ned'im,

s. lll, 252), ayrıca İbn Ebu Asım. Abdullah b. Ahmed b. Hanbel, Muhammed b.
Nasr ei-Mervezl, Ebu Bekir ei-Hallal, Şi'i
müelliflerinden İbn Babeveyh ei-Kumml
ve Ebü'I-Kasım ei-Lalika'i'nin Kitabü'sSünne'leriyle Ebu Muhammed İbrahim
b. Muhammed ei-Hanefi'nin Kitôbü'sSünne ve'l-cemô'a adlı eseri (a.g.e., s.
219, 2 30) burada anılabilir. Bunların dışın
da adları değişik olmakla beraber aynı konuları ele almaları sebebiyle bu telif türü
içinde zikredilebilecek başka eserler de
vardır. Örnek olarak İbn Huzeyme'nin Kitôbü't-Tevhid'i, Ebu Abdullah İbn Mende
ve Kasım b. Sellam'ın Kitabü'l-iman'ı,
İbn Batta'nın el-İbône'si, Ahmed b. Hanbel'in er-Red 'ale'z-Zenôdı]fa ve'l-Cehmiyye'si, Abdullah b. Muhammed ei-Cu'fı ve Osman b. Said ed-Darimi'nin er-Red
'ale'l-Cehmiyye'si sayılabilir (eserlerle
ilgili liste için bk. Kettan 'i. s. 3 ı -34) .
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Bu tür risalelerde genellikle müslüman
uyarak
sırat-ı m üstakimden uzaklaştığı yolundaki şikayetler dile getirilmekte, bu tehlikeden kurtulabilmek için ResGiullah'ın
sünnetine ve Hulefa-yi Raşidln'in uygulamalarına uyulması tavsiye edilmektedir.
Aynı eserlerde Havaric, Mürcie. Kaderiyye
ve Ratıza gibi bid'at fırkalarının görüşleri
eleştiriterek cemaatten ayrılmanın zararlarına dikkat çekilmektedir.
Bu eserlerde akaidin temel konularını
teşkil eden ilahiyyat, nübüwet ve ahiret
meselelerinin tamamı ele alınmamakta ,
daha çok muhafazakar anlayışla bağdaş
mayan ve kelamcılar tarafından yoruma
tabi tutulan problemlere yer verilmektedir. İlahi sıfatlar, kader, ayrıca kabir azabı, mlzan; şefaat ve rü'yetullah gibi ahiret hayatıyla ilgili bahisler, hilafetin Kureyş'e aidiyeti, ashab-ı kirama saygı,
müslüman toplumun birlik ve beraberliğini koruyan yönetime bağlılık gibi konular anlatılmakta, bu arada farklı düşün
celer yer yer aşırı biçimde eleştirilmekte
dir.
Kütüb-i Sitte içinde "Kitabü's-Sünne"
başlığı sadece Ebu Davüd'un es-Sünen'inde bulunmakta olup (34. kitab)
diğerlerinde bu konu iman, i'tisam bi'lkitab ve's-sünne. ilim. menakıb, megaz'i,
edeb, fezail gibi bölümler içinde yer almaktadır. Ebü Davüd'un otuz iki babdan
oluşan "Kitabü's-Sünne"si ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını bildiren rivayetle başlar; cedele başvurmayı, müteşa
bih nasları te'vil etmeyi, heva ehli ile oturup kalkmayı, onlara selam vermeyi ve
Kur'an hakkında tartışmayı yasaklayan
rivayetlerle devam eder. Sünnete uymanın gereği, sahabenin fazileti. hilafet. fitne. kader, rü'yetullah, kabir azabı, şefa
at, sür, ba's, mlzan, havz. müşrik çocuklarının ahiretteki konumu. cennet ve cehennem gibi itikadl konular ve Havaric.
Mürcie, Cehmiyye gibi mezheplerin görüşlerini reddeden rivayetlerle sona erer.
çoğunluğunun beşeri arzularına

İlk dönemlerde kaleme alınan "Kitabü's-Sünne"lerin günümüze ulaşanların
dan bazıları şunlardır: İbn Ebu Asım. Kitôbü's-Sünne (nşr. M. Nasırüddin el-EIbanl, Beyrut 1980); Ahmed b. Hanbel, Kitabü's-Sünne (Kahire 1349; nşr. Muhammed b. Said b. Besy Gni Zağlül, Beyrut 1985;
nşr. Muhammed b. Said b. Salim el-Kahtani, Dernınarn 1994); Muhammed b. Nasr
el-Mervezl, Kitôbü's-Sünne (Riyad, ts.
1Darü's-sekafeti'l-islamiyyel ); Ebü Bekir
ei-Hallal. Kitabü's-Sünne (nşr. Atı0e ezZehranl. Riyad 1989); Ebü'l-Kasım el-La-

likal, Kitôbü's-Sünne (n_ş r. Ahmed Sa'd
Harnda n, Şerf:ıu uşüli i'tikadi Ehli 's-sünne ve'l-cema'aadıyla, Riyad , ts. ıoaru Tayyibel).
Kitabü's-sünne türündeki risaleler. itikad konularına ilişkin rivayetleri bir araya getirmekle birlikte zaman zaman bu
eserlerde zayıf hadislere, hatta uydurriıa
rivayetlere yer verilmesi, rivayetlerin içerik açısından tenkide tabi tutulmamış
olması, tasnif ve tertipterindeki düzensizlik yönünden eleştiriye uğramıştır.
BİBLİYOGRAFYA :
Mi{taf:ıu künüzi 's-sünne, s. 246 ; Ebu Davud,
" Sü:nne" , 1-32; Ahmed b. Hanbel, Kitabü 's-Sünne (n ş r. Muhammed b. Said b. Sa lim ei-Kahtanl).
Demmam 1414/ 1994, neş redenin girişi, s. 6477; İbn Ebu Asım, Kitabü's-Sünne (nşr. M . Nas ırüddin el-Elbanl). Beyrut 1400/1980, 1, 7 -35;
Ebu Bekir ei-Hallal. Kitabü's-Sünne (nşr. Atıyye
ez-Zehranl). Riyad 1410(1989, s. 45-55; ibnü'nNedim, el-Fihrist (Teceddüd). s. lll, 219, 230,
252; Hakim, el-Müstedrek, 1, 93; Lalikai, Şerf:ıu
uşüli i'tikiidi Ehli 's-sünne ve'l-cema'a (nşr. Ahmed Sa'd Hamdan). Riyad, ts. (Daru Tayyibe). ı,
9-28; İbn Haldun. Mukaddime, lll, 1033-1045;
İzaf:ıu'l-meknün, ll, 303; Kettani. er-Risaletü'lmüsteıra{e, s. 31-34; Aynur Uraler. Sahabe Uygulaması Olarak Sünnete Bağlılık, istanbul
2000, s. 20-25; Şükrü özen. " Hallal, Ebu Bekir" ,
DİA , XV, 382-383.
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İbn Huzeyme'nin
(ö. 311/924)

L

akaide dair eseri.
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Kitabın adı, müellifi tarafından mukaddirnede kaydedildiği (s . ll) ve bu kitaptan nakiller yapan alimierin eserlerinde
geçtiği üzere (Kitabü 't- Tevf:ıid, neşrede
nin giri ş i , I, 50-51) Kitôbü't-TevJ:ıid'dir.
Bununla birlikte herhalde yazma nüshalarında isimden sonra yer alan tanıtıcı ifadelerden etkilenerek eserin ismi Kitôbü't-TevJ:ıid ve işbôtü'ş-şıfat(Keşfü'?-?u
nün, II, 1406), Kitôbü't-TevJ:ıidve işbôtü

