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Güvenilir bir ravinin 
kendisinden daha güvenilir raviye 

aykırı olarak rivayet ettiği 
hadis anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "umumdan ayrılmak (tek başı
na kalmak)" manasındaki şezz (şüzüz) kö
künden türeyen şiiz kelimesini. özellikle 
son dönem hadis alimleri "sika bir ravinin 
diğer sika ravilere veya kendisinden daha 
sika olan bir raviye aykırı olarak tek başı
na rivayet ettiği hadis" şeklinde tanımla
maktadır. İlk defa ll. (VIII.) yüzyılda Şu'be 
b. Haccac ve Abdurrahman b. Mehdi ta
rafından kullanılan bu terim, İmam Şafii'
ye göre güvenilir bir ravinin rivayet edip 
başkalarının rivayet etmediği hadis değil, 
güvenilir ravinin başkalarının rivayetine mu
halif olarak rivayet ettiği hadisi ifade eder 
(Emir es-San'anl, I, 340). Burada geçen, 
"Güvenilir bir ravinin rivayet edip de baş
kalarının rivayet etmediği hadis değil" şek
lindeki açıklama, ll. (VIII.) yüzyılda sika ra
vinin tek başına rivayet ettiği hadisiere şaz 
denildiğini göstermektedir. Şazzın tanı
mında yer alan aykırılık kaydı ilk dönem
lerde mevcut bilgi ve uygulamalara aykı
rılık şeklinde anlaşılmıştır. Güvenilir bir ra
vinin kendisinden daha güvenilir ravi veya 
ravilere aykırı rivayette bulunması ravinin 
hatası olarak değerlendirilmektedir. An
cak bu hatayı ifade etme ve başka yön
den değerlendirme imkanı bulunmadığın
dan bu hadis çeşidinin tesbit edilmesi ve 
incelenmesinin muallel hadisten daha zor 
olduğu belirtilmiştir. Zayıf kabul edilen şiiz
zın karşısındaki diğer hadise mahffiz de
nir. Buradan hareketle Tirmizi, sika veya 
zayıf ravilerin kendilerinden daha güveni
lir ravilere aykırı biçimde rivayet ettikleri 
hadise "gayr-i mahfı1z" demiştir (bk. MAH
FÜZ) 

V. (Xl.) yüzyıl alimlerinden Hakim en-NI
sabürl, şaz hadisi "sika ravinin tek başına 
rivayet ettiği ve mütabü bulunmayan" ha
dis şeklinde tanımlamıştır (Ma'rifetü 'ulu

mi'l-/:ı.adfş, s. 119). Ferd hadisin bir kısmı
nı içine alan bu tanıma göre şaz hadis za
yıf sayılmaz. Buna makbul şaz da denebi
lir. Ebü Ya'la el-Hallll ise hadis alimlerinin 
şaz derken sika olsun zayıf olsun bir ravi
nin rivayetinde diğer ravilerden ayrı kaldı
ğı hadisi kastettiklerini söyler. Ona göre ri
vayetinde tek kalan ravi sika ise bu hadis 
öylece bırakılır ve delil olarak kullanılmaz. 
sika değilse kabul edilmeyip atılır. Bu gö
rüş münker hadisi de kapsamaktadır. Ha-

kim en-Nisabürl ile Ebü Ya'Ia el-Hallll'nin 
"ravinin tek başına rivayet ettiği hadis" 
şeklinde özetlenebilecek olan bu tarifi pek 
tutulmamıştır. Daha sonra İbnü's-Salah 
alimierin çoğunun benimsediği tanıma uy
gun olan şazza "merdud şaz" adını verir 
ve yeteri kadar sika olmayan ravinin tek 
başına rivayet ettiği hadisin de böyle ka
bul edildiğini söyler. Onun tesbitine göre 
birçok hadis alimi, bir ravinin tek başına 
rivayet ettiği her türlü hadis için merdud 
ve münker terimleri yanında şaz terimini 
de kullanmıştır ('Ulumü'l-/:ı.adiş, s. 78-79). 
İbn Hacer el-Askalanl ise şazzın, güvenilir 
bir ravinin gerek zabt gerekse ravilerde 
aranan diğer şartlar itibariyle kendisinden 
daha üstün bir raviye aykırı biçimde riva
yet ettiği hadis olduğunu belirtir. Bu du
rumda daha üstün olan ve tercih edilen ri
vayete mahfı1z, terkedilene şaz denir (Nüz

hetü'n-n<E?ar, s. 68-69). 

Daha çok metinde görülmekle birlikte 
seneddeki muhalefetten kaynaklanması da 
mümkün olan şaz hadisin benimsenmesi 
baştan beri hoş karşılanmamıştır. Nitekim 
ll. (VIII.) yüzyıl alimlerinden İbrahim b. Ebü 
Able, şaz rivayetlere meyledip bunları öğ

renmeye çalışanların son derece zararlı 
şeyleri öğrendiklerini söylemiş. Muaviye b. 
Kurre şaz olan bilgiden uzak d urulmasını 
tavsiye etmiş, Şu'be b. Haccac, şaz hadi
sin şaz kimselerden geldiğini söyleyip bun
lara karşı dikkat edilmesini istemiş, Ab
durrahman b. Mehdi ise şaz bilgi rivayet 
eden kimsenin ilirnde önder olamayacağı
nı belirterek bu tür rivayetleri nakletmek
ten kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir 
(Ramhürmüzl, s. 206; ibnü's-Salah, s. 119) 
Bundan dolayı şaz hadis zayıf hadis çeşit
lerinden biri sayılarak terkedilmiş ve dini 
konularda delil kabul edilmemiştir. Yemen
li hadis alimi Hüseyin b. Muhsin el-Ensarl'
nin el-Beydnü'l-mükemmel ii ta]J]fi.l.fi'ş
şd?, ve'I-mu'allel adlı eseri önce Darekut
nl'nin es-Sünen'i ile birlikte yayımıanmış 
(Del hi ı 3 1 0). daha sonra ayrıca basılmış

tır ( Benares ı 399/1979). Abdülkadir Mus
tafa Abdürrezzak el-Muhammed!, es-Şd?, 
ve'l-münker ve ziyddetü'ş-şi]fa muvd
zene beyne'l-müte]faddimin ve'l-mü
te'a{ı{ıirin adlı eserinde (Beyrut ı 426/ 
2005) şaz konusunu bütün yönleriyle in
celemiştir. 
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Ebü'l-Hasen NGruddin Ali b. Abdiilah 
b. Abdilcebbar eş-Şazeli 

(ö. 656/1258) 

Şazeliyye tarikatının kurucusu . 
_j 

593 (1197) yılında Kuzey Afrika'nın en 
batı bölgesinde yer alan Sebte (Ceuta) şeh
ri yakınlarındaki Gamare'de doğdu. Mür
şidi Abdüsselam b. Meşlş'in emriyle irşad 
faaliyetine başladığı İfrlkıye'deki Şiizile (Şa
zele) beldesine nisbette Şazell diye tanınır. 
Soyu Hz. Hasan'a ulaşan bir aileye mensup
tur (İbn Ataullah, s. 51; ibnü's-Sabbağ, s. 
22). Öğrenimine Gamare'de başlayan Şa
zell on yaşlarında Tunus'a giderken Kur'an'ı 
ezberlemiş ve hadis okumuş bir talebey
di. Burada simya ilmiyle meşgul olmak is
tediyse de aldığı bazı manevi işaretler se
bebiyle bundan vazgeçti (İbnü's-Sabbağ, 
s. 24). Bu yıllarda Ebü Muhammed Ab
dülazlz Mehdevl. Ebü Said el-Bad, Ebu Ab
dullah Ali b. Harrazim gibi alimlerden ders 
aldı. İbn Ataullah el-İskender!, onun zahiri 
ilimlerde tartışma yapacak seviyeye gel
meden tasavvuf yoluna girmediğini söy
ler (Leta'ifü'l-minen, s. 51) Zahiriilimleri 
tahsil etmekle birlikte gençlik yıllarından 
itibaren tasawuf yolunda karar kılan Ebü'l
Hasan eş-Şazell, başlangıçta silsilesi Mağ

ribli süfi Ebü Medyen'e ulaşan Ali b. Har
riizim'den faydalandı. Nitekim bazı kay
naklarda ilk defa ona intisap ettiği kay
dedilmektedir (İbn iyad eş-Şafii, s. ı 7). 

Şazeli, daha sonra ilim ve maneviyat 
merkezlerinin yer aldığı doğuya gitmek 
üzere yola çıktı. Önce Fas. Tunus ve Mısır'a 
gitti, oradan lrak'a geçti. Bazı kaynaklara 
göre 618 (1221) yılında başladığı bu yolcu
luğunun asıl amacı zamanının kutbunu 
bulmaktı. Bağdat'ta Ahmed er-Rifal'nin 
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