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Hicri yılın sekizinci ayı. 
_j 

Sözlükte "dağılmak. gruplara ayrılmak" 
anlamındaki şa'b kökünden türeyen şa'ban 
karneri yılın recebden sonra, ramazandan 
önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dini 
gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların 
ikincisidir. Bu ayın İslam'dan önce Arab-ı 
baide (Ad ve Se müd) döneminde mevha'. 
Arab-ı aribe devrinde va'l, 'adil ya da azil 
diye adlandırıldığı. şaban isminin hicri tak
vimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte 
Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılma
ya başlandığı, İslamiyet'in ortaya çıktığı 
devirde Araplar'ın bu isimleri kullanmak
ta olduğu nakledilir. "ei-Mükerrem, el-mu
azzam, eş-şerif" sıfatlarıyla da anılan şa
ban Osmanlı belgelerinde "...;" kısaltma
sıyla gösterilmiştir. 

Şaban kelimesinin karneri takvimin se
kizinci ayına ad olması farklı şekillerde 
açıklanmıştır. Bir yoruma göre, savaşma
nın yasak olduğu haram aylardan biri olan 
recebden sonra silahlı baskınlar için kabi
Jelerin gruplar halinde dağılması sebebiy
le bu isimle anılmıştır. Araplar'ın bu ayda 
su temin etmek amacıyla gruplara ayrıl
malarından dolayı bu ismin verildiği ya da 
ramazan ve receb aylarını birbirinden ayır
dığı için böyle adiandınidığı yolunda açık
lamalar da mevcuttur. Diğer bir yoruma 
göre ise karneri ayların eski adlarının de
ğiştirilmesi ağaçların dal verdiği döneme 
rastladığından bu ismi almıştır. Araplar, 
haram ayların yerlerini değiştirmek ve
ya haccın sabit bir mevsimde yapılmasını 
sağlamak amacıyla haram ayları erteledik
lerinde receb ayını şabanın yerine kaydı
rırlar ve bu iki ayı "receban" diye adiandı
mlardı (bk. NESI'). 

. Şaban ayının büyük kısmını oruçlu ge
çıren Hz. Peygamber (Buhar!, "Şavm", 52; 
Müslim, "Şıyam", ı76-177). "İnsanların de
ğerini bilemedikleri bu ayda arneller Al
lah'a arzedilir; ben arnellerimin oruçlu iken 
Allah'a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ay
da oruç tutuyorum" buyurmuş (Müsned, 
V, 20ı; Nesa!, "Şavm" , 70). ramazan dışın
daki en faziletli orucun şabanda tutulan 

oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizi. "Ze
kat", 28). Bu rivayetler sebebiyle şaban 
ayında oruç tutulması mendup olmakla 
birlikte Hz. Aişe'den nakledilen, ResGl-i Ek
rem'in ramazan ayından başka hiçbir ayın 
tamamını oruçlu geçirmediği şeklindeki ri
vayeti yanında (Buhar!, "Şavm", 52; Müs
lim, "Şıyam", ı 76-ı 77) oruç tutmanın farz 
olduğu ramazan ayına şevkle girmeyi zor
laştıracağı için şabanın on beşinden sonra 
orucun azaltılması veya terkedilmesi tav
siye edilmiştir. Hatta bazı Şafii eserlerinde 
mCıtat oruçlar dışında şaban ayının ikinci 
yarısında nafile oruç tutmanın haram ol
duğu belirtilir (bk. ORUÇ). Hz. Peygam
ber'e isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, 
şaban benim ayımdır, ramazan ise ümme
timin ayıdır"; "Şabanın diğer aylardan üs
tünlüğü benim diğer peygamberlere kar
şı üstünlüğüm gibidir" şeklindeki rivayet
lerin aslının bulunmadığı tesbit edilmiştir 
(Süyutı, s. ı ı 4; Aci un!, ıı. 85) . Şabanın on 
beşinci gecesinde müslümanların Allah ta
rafından bağışlanacağı umulduğundan bu 
gecenin özellikle ihya edilmesine ayrı bir 
önem verilmiştir (bk. BERAT GECESi). 

İslam tarihinde şaban ayında meydana 
gelen önemli olaylar arasında orucun farz 
kılınması (2/624). Hz. Peygamber'in Hafsa 
ile evlenmesi (3/625). Hz. Hüseyin'in doğu
mu (4/626). Beni Mustali~ (Müreysl') Gaz
vesi (5/627) zikredilebilir. Fatımiier döne
minde Ezher'de receb ve şabanın başına 
ve ortalarına rastlayan "veküd" gecelerin
de dini ihtifaller düzenlenirdi _(DİA, XII, 59). 
Surre alayının İstanbul'dan deniz yoluyla 
gönderilmeye başlandığı 1864 yılından iti
baren bu merasim şaban ayının on beşin
de düzenlenirdi. 
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ŞA'BAN el-EŞREF 

(bk. ei-MELİKÜ'l-EŞREF, Şa'ban). 

şAHAN-ı şiFAi 
(.J!Q.!ı~~) 

(ö. ı 116/1705) 

Osmanlı hekimi. 

_j 

_j 

Ankara Ayaş'ta doğdu. Babasının adı Ah
mE)d'dir. Erken yaşlarda İstanbul'a gidip 
medrese tahsili gördü ve tıpla ilgilendi. Da
rüssaade Ağası Yusuf Ağa'ya intisap ede
rek saray hekimleri arasında yer aldı. He
kimbaşı Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi'
den himaye gördü ve onun gözden düşme
siyle saraydaki görevine son verildi. 1 095'
te (ı 684) Anadolu Kazaskeri Minkarlzade 
Abdullah Efendi'den mülazemetle müder
risliğe başladı. 1 099 Cemaziyelewelinde 
(Mart ı688) Saray-ı Galata, 1103 Ramaza
nında (Mayıs ı692) Şeyhülislam Hüseyin 
Efendi, 1109 Rebiülahirinde (Ekim 1697) 
Etmekçioğlu, 1112 Cemaziyelewelinde 
(Ekim ı 700) Koca Mustafa Paşa. 111 s Re-
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SABAN-ı SiFAi 

blülahirinde (Ağustos ı 703) Sinan Paşa 
medreselerine ve aynı yılın cemaziyelahi
rinde (ekim) Diyarbekir kadılığına tayin 
edildi. Şeyh!, bir yerde kadılık öncesi son 
görev yerini Sinan Paşa Medresesi diye 
gösterirken iki ayrı yerde İsmihan Sultan 
Medresesi'nden ayrılarak gittiğini kayde
der. Müderrislik mesleğinden el çektirilip 
kadılığa tayininde ll. Mustafa'nın hekim
başısı Nuh Efendi'nin etkili olduğu söyle
nir. 1116 Reblülewelinde (Temmuz ı 704) 

kadılıktan da aziedilen Şa'ban-ı Şifa!, Di
yarbekir'den dönüş yolculuğu sırasında Arı
kara'da aynı yılın zilkadesinde (Mart 1705) 

vefat etti. 

Eserleri. 1. Tedbirü'l-mevlud. Doğum 
ve çocuk hastalıklarıyla ilgili Türkçe yazı
lan ilk eser olup 1112'de (ı 70 ı) sade bir 
dille kaleme alınarak Sadrazam Hüseyin 
Paşa ile Relsülküttab Ram! Efendi'ye it
haf edilmiştir. Klasik İslam tıbbını ve mü
ellifin şahsi gözlemlerini yansıtan eser mu
kaddimeden sonra sekiz bölümle bir hati
meden meydana gelmektedir ve başlıca 
şu konuları içermektedir: Üreme, gebelik, 
yalancı gebelik, fetüsün teşekkülü, gebeli
ğin süresi, gebelere ve yeni doğan çocuk
lara yönelik alınması gereken tedbirler, be
şiğin ve sütün nitelikleri üzerine çeşitli bil
giler, meme hastalıkları, kızamık, çiçek ve 

suçiçeği. Kitabın önemli bir bölümü çocuk 
bakımı ve eğitimiyle ilgilidir ve ana hatla
rıyla Nas!rüddln-i TOsl'nin AJJld~-ı N aşı
ri'si ile Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-ı 
Alai'sinden derlenmiştir. Eserin çeşitli kü
tüphanelerde nüshaları mevcuttur (Süley
maniye K tp. , Hacı Beşir Ağa, nr. 501 , Ha
midiye, nr. 1007, Mihrişah Sultan, nr. 344, 

Esad Efendi, nr. 2460; N uruosmaniye Ktp., 
nr. 3472) . Eser üzerine Kamil Tuncel (bk. 
bibl.) veAbdussametAydın ( 1977, Şaban 

Şifai'nin Tedbfrü'l-mevlQd isimli Eserine 
Göre Çocuğun Doğum Öncesi Dönemi Ge
lişimi ve Çevre Şartları, UÜ Sosyal Bilim
leri Enstitüsü) tarafından birer yüksek li
sans tezi hazırlanmıştır. Z. Şifaiyye fi't
tıb. Şifa!' nin ölümüne yakın yıllarda kale
me aldığı bu Türkçe eser kıymetli taşlar, 
mineraller ve panzehirler konusunda olup 
Silahdar İbrahim Ağa'ya takdim edilmiş
tir; bir mukaddime ile üç fasıl ve bir hati
meden ibarettir (N uruosmaniye Ktp ., nr. 
3544; Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi 
Efendi, nr. 2229/2; Beyazıt Devlet Ktp., Ve
liyyüddin Efendi, nr. 2559/2) . 3. Hülasa
tü'l-ebdan (Süleymaniye Ktp., Hacı Mah
mud Efendi, nr. 5538, 5561) . Hastalıkların 

teşhis ve tedavisini konu alan bu Türkçe 
eserde koruyucu hekimliğe önemli bir yer 
ayrılmıştır. 4. Fezail-i Al-i Osman. Mer'l 

Saban - ı Sifai'nin Fezil.il-i Al-i Osman adlı eserinin ilk iki sayfası (Nuruosmaniye Ktp. , nr. 3404) 
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b. Yusuf ei-Kerml'nin Kalô.,idü '1-<i.lfyan 
ii teza,ili Ali <oşman adlı eserinin ge
nişletilerek yapılmış bir tercümesidir. 29 
Şewal 111 S (6 Mart 1704) tarihinde ta
mamlanmış olup Sultan lll. Ahmed' e ithaf 
edilmiştir (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3404, 

müellif hattı; TSMK, Revan Köşkü, nr. 
1266, 1267; İÜ Ktp., TY, nr. 3483,6121,61 31) 

S. Kısas-ı Enbiya Tercümesi. Sultan IV. 
Mehmed'e takdim edilmiştir (Süleymani
ye Ktp ., Yazma Bağışlar, nr. 34 19). Şifal'

nin "Şifa!" mahlasıyla yazdığı şiirleri de var
dır (Şeyhl, II-IJI, 265; Salim, s. 429) 
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!il N ECDET ÜKUMUŞ 

1 
şAHAN-ı VELi 

ı 

( ~,-:ı~) 

(ö. 976/1569) 

Halvetiyye-Şabaniyye tarikatının 

L kurucusu. _j 

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dün
yaya geldi. Hayatına dair bilgilerin önemli 
bir kısmı, ŞaMn-ı Veli Dergahı'nın beşin

ci şeyhi Ömer Fuactl'nin Menakıb-ı Şeyh 
Şa'bfın-ı Veli adlı eserine dayanmaktadır. 

Ömer Fuactl doğum tarihi hakkında bilgi 
vermez. Son dönem kaynaklarında doğu
mu için 902 (1497) (Ozanoğlu , s. 6) ve 905 
(1499-1500) (Hüseyin Vassaf, lll, 512) yıl

ları zikredilmektedir. Yakın döneme ait bir 
Şabanl icazetnamesindeki kayda dayana
rak 886' da ( ı 48 ı ) dünyaya geldiği ileri sü
rülmekte, Şaban-ı Verı Müzesi'nde bulunan 
bir silsilenamede de aynı tarihin verildiği 


