
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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Arabica, VI, Leiden 1959, s. 266-280; a.mlf., "al
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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. 
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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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fe'de vefat etti. Şa'bl, Emevller devri Arap 
şairi A'şa Hemdan'ın kız kardeşiyle, A'şa 

Hemdan da onun kız kardeşiyle evlenmiş
tir. Yemenli muhaddis ve tarihçi Mufad
dal b. Muhammed el-Cenedl Şa'bi'nin to
runlarındandır. 

Şa'bl, devrinin önde gelen hadis alimi ve 
münekkitlerindendi. İbn Sir'in'in belirttiğine 
göre KGfe'de birçok sahabi henüz hayat
tayken Şa'bi'nin geniş bir ilim halkası var
dı . Yahya b. Said el-Kattan isnad hakkın

daki ilk araştırınayı onun yaptığını . Ram
hürmüzl de isnadın onunla başladığını söy
lemektedir (bk. İSNAD ) . Şa'bi'nin güveni
lir olduğunda ittifak edildiği gibi Yahya b. 
Main' e göre onun adını zikredip kendisin
den hadis rivayet eden kimse de güveni
lir sayılırdı (İbn Ebu Hatim , VI, 323-324). 
Zayıf kabul edilen mürsel rivayetler genel
likle delil olarak kullanılmadığı halde Şa'bl' 

nin mürsellerinin sıhhatinde ittifak edil
mesi ona duyulan güveni ortaya koymak
tadır. 

Güçlü bir hafızaya sahip olan ve rivayet
leri Kütüb-i Si tte'de yer alan Şa'bl duy
duğunu hemen ezberler, bu sebeple hadis 
yazmaya gerek duymazdı. Hocalarından 
rivayetlerini bir defa daha tekrar etmele
rini istemezdi. Ancak talebelerine ken
disinden duydukları hadisleri duvara bile 
olsa yazmalarını tavsiye ederdi. Bilgilerini 
çeşitli münasebetlerle tekrarlar, bir yere 
beraberce gittiği muhaddislere birbirine 
hadis rivayet etmeyi teklif ederdi. Bunun
la birlikte bazı bilgileri zamanla unuttu
ğunu ve bu bilgilerin bir kişiyi alim yapa
cak kadar çok olduğunu söylerdi. Şa'bl ge
niş hadis ve fıkıh bilgisi yanında megazl, 
şiir, tarih ve eyyamü'l-Arap'ta da önde ge
len ravilerden biriydi. Onun megazl riva
yetini dinleyen Abdullah b. Ömer, "Bu zat 
anlattığı gazvelerde bizimle beraber bu
lunmuş gibi konuşuyor ve bu gazveleri ben
den daha iyi biliyor" demişti. Şa'bl, hafıza

sında bir ay boyunca okuyacak kadar çok 
şiir bulunduğunu söylemekle beraber ha
dise nisbetle az şiir rivayet ederdi. 

Sünnete göre yaşamaya gayret eden 
Şa'bl müttaki bir alimdi. Geniş ilmine ve 
devrinin en fakihi diye bilinmesine rağmen 
(Zehebl'. A'lamü'n-nübela', N, 299) fetva 
vermekten çekinir. kendisine sorulan so
rulara çoğu zaman, "Bilmiyorum" diye ce
vap verir, bilinmeyen bir konu hakkında , 

"Allah bilir" demenin en güzel ilim oldu
ğunu söylerdi. Sorulan meseleleri ayet. ha
dis ve sahabe kavline göre cevaplar. me
seleleri kıyas yaparak çözmeyi doğru bul
maz, bu hususta yapılan teklifiere kızardı . 

Nitekim ayet ve hadislerden kaynak bula-
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madığı bir meselede kendisinden re'yi ile 
cevap vermesi istenince şiddetli tepki gös
terdiği kaydedilmektedir (İbn Sa'd, VI , 
250). Meseleleri kıyasla çözmenin helali 
haram, hararnı helal kılmaya yol açaca
ğından endişe ederdi. Basralı hadis alimi 
Abdullah b. Avn'in, arkadaşlarıyla müza
kere ettikleri konularda rivayetin bulun
madığını sandıkları durumlarda hacası Şa'

bl'nin kendilerine mutlaka bir hadis oku
duğunu söylemesi onun re'y ve kıyasa ne
den itibar etmediğini ortaya koymakta
dır. Bununla birlikte Şa'bl nas bulamadığı 
zaman re'y ile fetva veren tabiln alimleri 
arasında zikredilmiştir ( İbn Abdülber, ll , 
859) . Öte yandan Şa'bl fakih olmadığını , 
sadece öğrendiği hadisleri rivayet ettiği
ni söyler. "Fakih bildiğiyle amel eden kişi
dir" derdi. 

Şa'bl neşeli ve nüktedan bir tabiata sa
hipti; fakat kendisine fetva sorulduğun
da hemen ciddileşir, doğru cevap verebil
menin sıkıntısını çekerdi. Bir gün hamam
da peştamalsız yıkanan birini görünce göz
lerini yummuş. bu kişinin ne zamandan 
beri ama olduğunu sorması üzerine, "Al
lah senin haya perdeni yırttığından beri" 
cevabını vermiştir. Gereksiz bilgilere me
raklı olan bir kişi ona İ blis 'in karısının adı
nı sorunca İblis'in düğününde bulunmadı
ğını söylemiştir. Kendisine hakarete yel 
tenen bir kimseye de, "Eğer doğru söylü
yorsan Allah beni, yalan söylüyorsan seni 
affetsin" demiştir. Şa'bl kıyafetinin düzgün 
olmasına dikkat eder. sakalım kınayla bo

. yardı. Akrabalarıyla ilgilenir, onlardan borç
lu ölenlerin borcunu öderdi. 

Tabiln fakihi MekhGI b. EbG Müslim, 
Şa'bi'den daha alim ve islam büyüklerinin 
görüş ve yaşayışını ondan daha iyi bilen 
birini görmediğini söylemiştir. Süfyan b. 
Uyeyne kendi zamanlarının meşhur üç ali
minin Abdullah b. Abbas, Şa'bl ve Süfyan 
es-Sevr! olduğunu kaydetmiş , İbn Şihab 
ez-Zühr! de o dönemin en ünlü alimleri
nin Medine'de Said b. Müseyyeb, KGfe'de 
Şa'b!, Basra'da Hasan-ı Basri. Suriye'de 
MekhGI olduğunu belirtmiştir. Zeheb!, Şa'

bi'yi hadiste imam ve hB.fız. çeşitli ilimiere 
vakıf, son derece güvenilir bir kişi diye ni
telemiştir. Şa'bl. Hz. EbQ Bekir ile ömer'i 
sevmenin ve onların faziletini kabul etme
nin sünnet olduğunu söylerdi. ilmi ehline 
öğretmeyi tavsiye eder, ehil olmayana ilim 
öğretmenin günah olduğunu ifade eder
di. Onun güzel sözlerinden bazıları şöyle
dir: "Ne lehime ne de aleyhime olmadan 
keşke ilmimin hesabını ucu ucuna vere
bilsem!", "Biz ne fakihiz ne de alim. biz duy
duğumuz hadisleri rivayet eden kimsele-

riz. Fakih Allah'ın haram kıldığı şeylerden 
sakınan , alim de Allah'tan korkan kişidir" . 

"İlim seni cennete yaklaştıran ve cehen
nemden uzaklaştıran şeydir." 

Şa'bl'ye bazı eserler nisbet edilmiş . ya
şadığı dönemde hesabı en iyi onun bildi
ği. el-Feru'iz ve'l-cirQJ:ıu t adlı bir kitap 
yazdığı söylenmiştir. Onun el-Megazi, el 
Kiidye ti'l- 'ibade ve't-tu'a, Kitdbü'ş-ŞCı
ra ve ma]ftelü 'Oşmun adlı eserleri kale
me aldığı . İslam fetihlerine dair bir kitabı 
Horasan'da Kuteybe b. Müslim'in yanın

da bulunduğu sırada ezber inden yazdır
dığı kaydedilmiştir (Sezgin, l/2, s. 68-69). 
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ŞABTAY SVİ 

(bk. SABATAY SEVİ). 

şABüşTi 
( ~L;JI) 

Ebü'l-Hasen Ali 
b. Muhammed eş-Şabüşti 

(ö. 390/ 1000) 

Fatımi Halifesi 
Aziz-Billah'ın kütüphanecis i, 

nedimi ve dönemin 
önde gelen ediplerinden . 

_j 

_j 

İsmi , künyesi ve babasının adı hakkın
da Muhammed b. İshak, Ebü'l-Hasan Ali 
b. Ahmed, Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed, 
Ebü'l-Hüseyin Ali b. Muhammed gibi fark
lı rivayetler bulunmaktadır (Şabüştl, neşre

denin giri ş i . s. 26) . Yaptığı araştırmalara 
rağmen Şabüştl kelimesi hakkında önce
leri bilgi edinemediğini söyleyen İbn Halli
kan, EbG İshak es-Sabl'nin Kitabü't-Tdci 
adlı eserinde Veşmglr b. Ziyar ed-Deyle
ml'nin hacibi olan Şabüştl adında birin-


