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rovnik Devlet Arşivi'ndeki Türk Vesikala
n", ITK Be ileten, XXX/119 [ 1966 J. s. 391-

437) 100 kadar makalesiyle aralarında The 
Encyclopaedia of Islam'ın da yer aldığı 
bazı ansiklopedilerde yayımlanan altmış ka
dar maddesi bulunmaktadır ( eserlerinin 
tamamı için bk. NurudinoviC, XXII-XXIII 
[1972-J973J. S. 11-32) 
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şAsAşiYYE 
( ~4L!JI) 

Lahsa bölgesinde 
Beni Şabaş diye anılan 

geniş ailenin lide rlerine bağlı olan 
ve bölgede 

zaman zaman isyan çıkaran 
Karmatiler' in bölgesel adı 

(bk. KARMATILER). 

şABBi 
( ":?~L!J I ) 

_j 

Ebü'l-Kasım b. Muhammed b. Ebi'I-Kasım 
b. İbrahim eş-Şabbt et-TOnisi 

(1 909-ı 934) 

L 
Tunuslu şair ve edip. 

_j 

3 Safer 1327'de (24 Şubat ı 909) Güney 
Tunus'ta Tevzer (Tozeur) yakınındaki Şab
biye köyünde doğdu. Ezher mezunu ve şair 
olan babası Tunus'un çeşitli yerlerinde ka-
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dılık yaptı. Ailesiyle birlikte babasının gö
rev yaptığı yerlerde bulunan Şabbl ilk eği
timini babasından aldı, ardından Kabis 
Küttab Mektebi'ne girdi ve dokuz yaşın
da hıfzını tamamladı. ZeytGne Camii'nde 
orta öğrenimine başlayan Şabbl, Arap dili 
ve edebiyatı ile İslami ilimler alanında ve
rilen derslerle yetinmeyerek HaldGniyye ve 
Sadıkıyye gibi kütüphanelere giderek meh
cer edebiyatı başta olmak üzere Mısır, Su
riye, Lübnan ve Irak'taki Arap edebiyatı 
eserlerini, Goethe ve Lamartine gibi Avru
pa ediplerinin şiirlerini çevirilerinden oku
du. Çağdaş fikir akımlarını öğrendi ve ilmi, 
edebi. kültürel faaliyetlere katılarak bilgi 
ve tecrübesini arttırdı. 1923'te ilk şiirini yaz
dı. 1927'de yakın dostu Zeynelabidln es
SenGs'i'nin el-Edebü't-Tlinisi fi'l-]farni'r
rabi' 'aşer adlı kitabında (s . 202-254) yir
mi yedi şiiri yayımlandı . Aynı yıl ZeytGne'
den mezun olan Şabbl ertesi yıl kaydoldu
ğu Tunus Hukuk Mektebi'ni 1930'da bitir
di. 1929'da verdiği, Araplar'da şiiri hayal 
konulu konferansı geniş yankı uyandırdı. 
Tunus'ta Müslüman Gençler Cemiyeti ge
nel sekreterliği yaptı ve edebiyat kulübü
nün kuruculan arasında yer aldı (ı 930) . Ba
basının ısrarı üzerine 1928'de yaptığı evli
likten iki oğlu oldu. Kalbinden rahatsız olan 
şairin babasını kaybettikten ( 1929) son
ra hastalığı ilerledi; Tunus'ta vefat etti (9 

Ekim ı 934) ve Şabbiye'de defnedildi. 

Duygusal bir yapıya sahip olan Şabb'i' 

nin sembolik anlatımla romantizm ve ar
moninin hakim olduğu şiirlerinde vatan, 
millet ve insan sevgisi, platonik ve gerçek 
aşk ile kadın güzelliğinin dile getirildiği ga
zel temaları ön plana çıkar. Cibran Ha!TI Cib
ran, MIM'il Nuayme ve İlya Ebu Madl gibi 
hayranı olduğu, üs!Gp, ifade ve hayal bakı

mından bir süre taklit ettiği şairleri geç
miştir. Yirmi beş yıllık hayatına manzum 
ve mensur birçok eser sığdıran Şabbl ka
dın hürriyeti, eğitim yöntemlerinde yeni
lik, Arap edebiyatının çağdaş eğilimiere ve 

modernleşmeye cevap verecek niteliğe ka
vuşturulması gibi konularda yenilikçi fikir
leriyle tanınmıştır. 

Eserleri. 1. el-Ijayalü'ş-şi'ri ' inde'l
'Arab (Tunus ı 929, 1961 , ı 975) . Batı ede
biyatıyla karşılaştırmalı olarak Arap ede
biyatının bütün dönemlerini kapsayan bir 
incelemedir. z. Egani'l-J:ıayat. Seçilmiş şi

irlerinden oluşan divanıdır (Tunus 1955; 

nşr. Muhammed el-Emin eş-Şabbl, Tunus 
1966, 1974, 1983; nşr. Ömer Faruk et-Tab
bil.', Beyrut 1994) . Lena Jeyyusi ve Necml 
Şihab Nye eserden seçmeler yaparak İn
gilizce'ye çevirmiş ( Songs of Life. Selection 
of Poems, Carthage 1987), Ameur Ghedi
ra divandan seçtiği bazı şiirleri Fransızca' 

ya tercüme etmiştir ( Choix. de poemes, Pa
ris 1959) . Nuri Pakdil. Şabb'i'nin şiirlerin
den çeviriler yapmıştır ( Güldeste, Ankara 
ı 998, ıı , 2 ı 7-222) . 3. Resa'ilü'ş-Şabbi. 
1928-1933 yıllarında Muhammed el-Hu
leyvl'ye yazdığı edebi olmayan mektupla
rını içerir (nşr. Muhammed ei-Huleyvl, Tu
nus 1966) . 4. Kışaş {Tunus 1969). S. el
Mü?:ekkirat. 1930'da otuz yedi gün için
de tuttuğu yirmi üç günlüğü kapsar. Eser
de günlük olaylardan çok o sıradaki duy
gusal izienimlerini dile getirmiştir (Tunus 
ı 966, ı 983) . Münci eş-Şemall ve M. Ben İs
mail eseri Fransızca'ya çevirmiştir ( Jour
nal, Tunus ı 984) . 6. el-A 'malü'l-kamile. 
Bütün eser lerini ihtiva eder (HI, Tunus 
1984). 7. ed-Dumu'u'l-J:ıa'ire (el-A'ma
lü'l-kamile, II, 122 vd.). 8. Divanü Ebi'I
Kasım eş-Şabbi ve resa'ilüh (Beyrut 
1972; nşr. Mec'id Tarrad, Beyrut 1413/ 1993; 

nşr. Ahmed Hasan Besec, Beyrut 1 995; nşr. 

imll A. Kabba, Beyrut 1997; nşr. ve şerh. 
Yahya Abdülemlr Şam I, Beyrut 1997) . Şab

b'i'nin yayımlanmamış eserleri de şunlar

dır: Cemilü Büseyne (hikaye), Kışaş ul]. 
ra, el-Ma]fbere (roman), Şafaf:ıat dami
ye (hikaye), es-Sikkir (tiyatro), Ma]fdlô.t 
ve muJ:ıaçlarat (Ömer Ferruh, s. 140-14 ı) . 

Şabbl hakkında çok sayıda kitap ve ma
kale yayımlanmıştır: Ebü'l-Kasım Muham

med KirrG, Ebü 'l-Kasım eş-Şabbi J:ıaya

tühu ve şi'ruh (Beyrut 1952; Trablus ı 984), 

eş-Şabbifi divô.nih (Beyrut ı 953), Kifa

J:ıu'ş-Şabbi evi'ş-şa'b ve'l-vataniyye ii 
şi'rih (Beyrut 1954) , Aşarü'ş-Şabbi ve 

_şadahu fi'ş-şar]f (Beyrut 1961; Tunus 
1988), Dirasat 'ani'ş-Şabbi (Tunus 1966, 

ı 984), eş-Şabbi min l].ilali resô.'ilih (Bağ
da d ı 97 ı); ömer Ferruh, Şa'iran mu' a

şıran eş-Şabbi ve Tu]fan (Beyrut 1954), 

eş-Şabbi şa'irü'l-J:ıub ve'l-J:ıayat (Bey

rut 1974, 2. bs ., Beyrut 1987, 4. bs.) ; Zey-



nelabidln es-Senusl, Ebü'l-Kiisım eş-Şab

bi J:ıayatühu v e edebüh (Tunus ı 956) ; 

Hafife et-Tefisl, eş-Şabbi ve Cübran (Bey

rut 1967) ; İzzeddin el-Medenlv.dğr. , Ebü'l
Kiisım eş-Şabbi şa 'iru Tunis (Tunus 
1984); Mustafa Hablb Bahri, eş-Şabbi en
N ebiyyü'l-mechul (Dımaşk 1960) ; Mid
hat Sa'd Muhammed el-Cebbar, eş-Şure

tü 'ş-şi'riyye 'inde Ebi'l-Kiisım eş-Şab

bi (Trablus 1984); Reca Nakkaş, eş-Şabbi 
şa'irü'l-f:ıub ve'ş-şevre (Beyrut ı 971 ; Ka
hire 1996 ı ; H avi Iıya Salim- Ebü'l-Kasım 
eş-Şabbl, Şa'irü'l-J:ıayat ve'l-mevt (Bey
rut 1972) (diğer çalışmalar için bk. Yusuf 
Es'ad Dagır, ll , 451 ; Muhammed KirrQ , s. 
106-109) 
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il SüLEYMAN TÜLÜ CÜ 

ŞABBÜZZARIF 

(bk. TİLİMSANİ, Şabbüzzarif). 

ŞA'BEZE 

( ö~f) 

El çabukluğu ile 
bir şeyi olduğundan 

başka türlü gösterme, 
hokkabazlık 

(bk. HARiKUIAoE). 

_j 

_j 
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ŞA'BI 
( ~f) 

Ebu Amr Amir b. Şerahil b. Abd(illah) 
el-Hemdant eş-Şa 'bt 

(ö. 104/ 722) 

Hadis alimi, tabii. 
_j 

19 (640) yılında KQfe'de dünyaya geldi. 
Ayrıca 17, 20,21 (642), 28 (649), 30 ve 31 
(652) yıllarında doğduğu söylenmiş, bazı 
kaynaklarda babasının adı Abdullah, de
desinin adı Şerahil olarak da kaydedilmiş

tir. Soyu Yemen'de yaşayan Himyeri hane
danından Beni Şa 'ban b. Amr'a dayan
maktadır. Bu kabileden KQfe'de yaşayan

lar Şa'bl, Mısır'da yaşayanlar Üş'Qbl, Ye
men'de yaşayanlar Aıü Zl Şa'beyn , Suriye'
de yaşayanlar Şa'banl diye anılır. Annesi
nin. Hz. Ömer devrinde Irak'ta müslüman
larla Sasanller arasında cereyan eden Ce
! Ola Savaşı'nda alınan esirlerden olduğu 
belirtilmektedir. 

Kendi ifadesine göre Şa'bl soo sahabiyi 
görüp tanıdı (Buhar!, ı. 254) . Tabiln nes
Iinin ünlü fakihlerinden olan İbrahim en
Nehai ile birlikte Abdullah b. Mes'Qd'un 
önde gelen talebesi oldu. Sa'd b. Ebu Vak
kas, Said b. Zeyd, Ebu Musa el-Eş' ari. Adi 
b. Hatim, üsame b. Zeyd, Ebu Mes'Qd el
Bedrl, Ebu Hüreyre, bir yıl süreyle talebe
lik yaptığı Abdullah b. ömer, Abdullah b. 
Abbas, Mugire b. Şu'be, Cerlr b. Abdullah, 
İmran b. Husayn, Nu'man b. Beşir, Bera b. 
Azib, Cabir b. Abdullah, Abdullah b. Ebu 
Evfa, Enes b. Malik, Hz. Aişe , Meymune. 
ümmü Seleme, Avf b. Malik, Asım b. Adi, 
Abdullah b. Ca'fer b. Ebu Talib ve Abdul
lah b. Utbe gibi yetmişten fazla sahabiden 
hadis öğrendi. ResOl-i Ekrem'in elçisi Amr 
b. ümeyye'den siyer rivayet etti. Şa'bl'nin 
kırk sekiz sahabiden rivayette bulunduğu
nu söyleyenler de vardır. Bazı kaynaklarda 
Şa'bl'nin Hz. Ali'yi görmekle beraber on
dan hadis rivayet etmediği kaydedilmek
teyse de hocaları arasında Hz. Ali'nin de 
olduğu anlaşılmaktadır (İbn Hacer, V, 65) . 

Bazı sahabilerden sadece onun rivayette 
bulunduğu bilinmektedir. Şa'bl önde ge
len tabillerden Alkame b. Kays, Esved b. 
Yezld, Abdurrahman b. Ebu Leyla, Kadi 
Şüreyh , Ablde es-Selmanl, MesrQk b. Ec
da', İkrime el-Berberl, Ebu Abdurrahman 
es-Süleml, KQfe Kadısı Ebu Bürde el-Eş

'arl, Kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir'
den hadis rivayet etti. Hz. Ali'nin talebe
si olan Haris el-A'ver'den hesap ilmini öğ
rendi. Kendisinden tabiln ve tebeu't-tabi
ln neslinden Emevl Halifesi Abdülmelik b. 

SA'BT 

Mervan, A'meş, İbn Slrln, Katade b. Dia
me, Amr b. MeymQn, Amr b. Şürahbll , 

Hammad b. Ebu Süleyman, Şii muhaddis 
Cabir el-Cu'fi, İbn Şübrüme , Osman el
Bettl, Haccac b. Ertat, Muhammed b. Saib 
el-Kelbl, Muhammed b. Abdurrahman b. 
Ebu Leyla, Abdullah b. Avn, Ebu Mihnef 
rivayette bulundu. 

Şa'bl, Abdullah b. Zübeyr tarafından KO
fe valiliğine tayin edilen Abdullah b. Mutl' 
ve Abdullah b. Yezld el-Hatml'nin katipli
ğini yaptı. Haccac Irak valisi olunca Şa'bl'

yi tanıdı; onun hadis ilmi yanında kıraat ve 
feraiz ilimlerini de çok iyi bildiğini , Arap 
diline vakıf olduğunu, şiir, hesap ve me
gazlde benzeri bulunmadığını görüp ilmi
ne hayran kaldı ; onu KQfe'deki Şa'bller'in 

ve bütün Hemdanlılar'ın sorumlusu (arif) 
olarak tayin etti. Emevl kumandanı Ab
durrahman b. Muhammed İbnü'l-Eş'as . 
Emevller'e karşı isyan ettiği zaman KOfe
li alimlerle birlikte Şa'bl de onun yanında 
yer aldı. Haccac bunu duyunca çok öfke
lendi ve kendisini ele geçirdiği takdirde 
öldüreceğini söyledi. İbnü'l-Eş'as, Deyrül
cemacim'de Emevl kuwetlerine yenilince 
(82/701) zor durumda kalan Şa'bl dokuz 
ay süreyle gizlendi; daha sonra Kuteybe 
b. Müslim, Horasan valisi olduğunda onun 
birliğine katılarak Horasan'a gitti. Haccac, 
Şa'bl'nin orada bulunduğunu öğrenip onu 
huzuruna getirtti. Fakat Şa'bl'ye hayran 
olduğundan onun pek zarif bir üslupla af 
dilemesi üzerine kendisini affetti. Emevl 
Halifesi Abdülmelik b. Mervan, Haccac'
dan çocuklarını eğitmek üzere kültürlü ve 
üstün ahlaklı bir alim tavsiye etmesini is
tediği zaman Haccac ona Şa'bl'nin adını 

verdi, Halife de Şa' bl'yi çocukların ı eğit

mekle görevlendirdi. Bu arada Şa' bl'nin 

üstün temsil kabiliyetini farkedip kendi
sini Bizans'a elçi olarak gönderdi. Bizans 
imparatorunun Şa'bl'nin geniş kültürünü 
t akdir ettiği ve konuşmasını çok beğendi

ği , hatta onu kıskandığı rivayet edilmek
tedir. Şa'bl'nin sohbetlerinden büyük zevk 
alan Abdülmelik b. Mervan, onu Mısır va
lisi olan kardeşi Abdülazlz'e elçi sıfatıyla 
gönderdiğinde vali Şa'bl'nin kendi yanın
da kalmasını istedi. Halife de onun sadece 
bir ay süreyle Mısır'da kalmasına izin ver
di. Daha sonra Şa'bl, Halife Ömer b. Ab
dülazlz'in arzusu üzerine KQfe kadılığını 
kabul etti, ancak bir yıl sonra bu görev
den ayrıldı. Abdülmelik'in onu Basra ka
dılığına tayin ettiğine dair rivayet güveni
lir bulunmamıştır. Şa'bl'nin vefatıyla ilgili 
olarak 1 03 (721) yılından 11 O (728) yılına 
kadar çeşitli tar ihler ileri sürülmekle bir
likteyaygın kanaate göre 104'te (722) KO-
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