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ÞÝÂR

lanabilen dinî sembolleri de bu terim için-
de kabul eder. Buna göre en büyük dört
þiâr Kur’an, Kâbe, Peygamber ve namaz-
dýr. Bunlara saygý göstermek Allah’a say-
gý göstermek, saygýsýzlýkta bulunmak O’na
saygýsýzlýk yapmak hükmündedir (¥ücce-
tullåhi’l-bâli³a, I, 206-209). Elmalýlý Mu-
hammed Hamdi þeâirin bazan ibadetin
kendisiyle, bazan da ibadet edilen yerle
iliþkili olabileceðini belirtir; bu baðlamda
haccýn rükünleri yanýnda ezaný, cemaatle
namazý, cuma ve bayram namazlarýný, hat-
ta camileri ve minareleri de dinin þiârlarý
arasýnda sayar (Hak Dini, I, 554).
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Ebû Abdillâh Bedrüddîn Muhammed
b. Abdillâh eþ-Þiblî ed-Dýmaþk¢ et-Trablusî

(ö. 769/1367)

Hanefî fakihi.
˜ ™

712 (1312) yýlýnda babasýnýn kayyim ola-
rak görev yaptýðý Dýmaþk’a baðlý Þibliye
kasabasýnda doðdu. Ýlk tahsilini burada
yaptý. 730’dan (1330) sonra Kahire’ye gi-
derek Ebû Hayyân el-Endelüsî, Zehebî, Ce-
mâleddin el-Mizzî, Ýbn Fazlullah el-Ömerî
gibi âlimlerin ders halkasýnda bulundu,

737’de (1336) Kudüs’e geçip Mescid-i Ak-
sâ’nýn baþimamý Ebû Saîd Halîl b. Keykel-
dî el-Alâî’nin öðrencisi oldu. Þam bölgesi-
nin tanýnmýþ âlimleri arasýnda yer alan Þib-
lî, 755’te (1354) Trablusþam kadýlýðýna ge-
tirildi ve 769 Safer ayýnda (Ekim 1367) ve-
fatýna kadar bu görevde kaldý. Hocasý Ze-
hebî Þiblî’yi fakih, muhaddis, âlim, talebe-
lerin zekilerinden ve gençlerin faziletlile-
rinden biri diye niteler (el-Mu£cemü’l-muÅ-
ta½, s. 237). Ýbn Habîb el-Halebî de Þiblî’-
nin deðerli bir âlim olduðunu, silâh kuþa-
nýp sahildeki ribâtlarda kaldýðýný, Trablus’-
ta kendisiyle defalarca görüþüp ondan fay-
dalandýðýný kaydeder.

Eserleri. Þiblî’nin otuza yakýn eserinin
bulunduðu tahmin edilmekte, kendisi bun-
lardan sekizinin adýný Me¼âsinü’l-vesâßil
adlý eserinde zikretmektedir (s. 34-42). 1.
Me¼âsinü’l-vesâßil ilâ ma£rifeti’l-evâßil.
Yirmi üç bölüm (fasýl) halinde düzenlenen
eserde her varlýðýn baþý (el-evvel) olan Ce-
nâb-ý Hak, O’nun yarattýklarýnýn ilkleri, Hz.
Âdem’den Hz. Ýbrâhim’e kadar olan dö-
nemdeki ilkler, Kâbe, Hz. Ýsmâil ve Hz. Mu-
hammed zamanýndaki ilkler, ayrýca Hz.
Peygamber’in seriyye ve gazveleri, dinî hü-
kümler, Kur’an, sahâbe, Hulefâ-yi Râþidîn,
Emevîler, Abbâsîler, çeþitli ilimler vb. ko-
nularda ilk defa vuku bulan yahut kýya-
met alâmetleri ve âhiret gibi vuku bula-
cak olan þeyler hakkýnda bilgi verilmekte-
dir. Eserin Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’deki (nr.
5674) bir nüshasýnýn sonunda Zehebî, Mu-
hammed b. Ali ed-Dimyâtî ve Safedî’ye ait
üç takriz bulunduðu belirtilmektedir (Me-
¼âsinü’l-vesâßil, neþredenin giriþi, s. 11).
Kitap Muhammed Altuncî tarafýndan neþ-
redilmiþtir (Beyrut 1412/1992). 2. Âkâmü’l-
mercân fî a¼kâmi’l-cân. Cinler hakkýn-
daki haberleri ve hükümleri konu edinen
eser bir mukaddime, 140 bölüm (bab) ve
bir hâtimeden meydana gelmiþ olup çe-
þitli neþirleri yapýlmýþtýr (Kahire 1326, 1356;
nþr. Ebü’l-Fazl Ýbnü’s-Sýddîk, Kahire 1376;
nþr. Ýbrâhim Muhammed Cemel, Riyad
1402/1982; øarâßib ve £acâßibü’l-cin ve’þ-
þeyâ¹în adýyla, Kahire 1404/1983; nþr. Ah-
med Abdüsselâm, Beyrut 1408/1988; nþr.
Seyyid Cümeylî, A¼kâmü’l-cân adýyla,
Beyrut 1405/1985). Süyûtî’nin Laš¹ü’l-
mercân fî a¼kâmi’l-cân (nþr. Mustafa
Abdülkadir Atâ, Beyrut 1406/1986), Nûred-
din el-Halebî’nin £Ýšdü’l-mercân fîmâ ye-
te£allaš bi’l-cân (nþr. Mustafa Âþûr, Ka-
hire 1408/1988) adýyla ihtisar ettiði eseri
Muhammed Ferþad Türkçe’ye tercüme et-
miþtir (Cinlerin Esrarý, Ýstanbul 1974). 3.
Þer¼u’l-Æudûrî. Hanefî fakihlerinden Ku-
dûrî’ye ait el-MuÅta½ar’ýn þerhidir. Bazý

emrettiði hususlar” anlamýndaki þaîrenin
çoðulu olan þeâir hac ibadetinin konu edil-
diði dört yerde Allah kelimesine muzaf
olarak zikredilir. Bu âyetlerde hac veya um-
re münasebetiyle aralarýnda yürünen Sa-
fâ ve Merve ile kurban edilecek hayvanla-
rýn Allah’ýn koyduðu dinî simgelerden ol-
duðu (el-Bakara 2/158; el-Hac 22/36), söz
konusu simgelere saygýsýzlýk edilmemesi
gerektiði ve bunlarý yüceltmenin Allah’a
baðlýlýktan kaynaklandýðý (el-Mâide 5/2; el-
Hac 22/32) belirtilmektedir. Baþka bir âyet-
te hacýlarýn Arafat’tan sonra gittikleri me-
kâna (Müzdelife) “meþ‘arü’l-harâm” (iba-
det yeri) denilerek burada Allah’ýn çokça
anýlmasý istenmektedir (el-Bakara 2/198).
Hadislerde, Câhiliye döneminde uygulan-
dýðý için ashaptan bazýlarýnýn önceleri Sa-
fâ ile Merve arasýnda sa‘y etmekte tered-
düt gösterdikleri, ancak Bakara sûresinin
158. âyeti indikten sonra bunu yerine ge-
tirdikleri bildirilmektedir (Buhârî, “Hac”,
79-80; Tirmizî, “Tefsîrü’l-Kur,ân”, 2). Yine
hac ibadeti sýrasýnda yüksek sesle söyle-
nen “telbiye”nin haccýn þiarlarýndan sayýl-
dýðý haber verilmekte (Müsned, II, 325; V,
192), Hz. Ýbrâhim’den gelen dinî bir gele-
nek olduðu için hacdaki uygulamalara de-
vam edilmesi emredilmekte (Ýbn Mâce,
“Menâsik”, 55; Nesâî, “Menâsik”, 202), ay-
rýca Müzdelife’deki mekânýn meþ‘ar-i ha-
râm olduðuna dair rivayetler yer almakta-
dýr (Müsned, I, 298; Müslim, “Hac”, 148;
Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 56) (ayrýca bk.
MEÞ‘AR-i HARÂM).

Þeâir kelimesi naslarda daha çok hac
ibadetinin rükün ve unsurlarýyla iliþkili iken
daha sonra tefsir kaynaklarýnda ve dinî li-
teratürde muhtevasý geniþletilerek ibade-
te, saygý ve tâzime konu olan davranýþ ve
sembollerin bütününü kuþatan bir terim
þeklinde kullanýlmaya baþlanmýþ, hacda
somut formlar halinde öne çýkan mekân,
nesne ve uygulamalarý tasvir için kullaný-
lan terim dinin temelini oluþturan esasla-
rý da içine almýþtýr. Nitekim Zeccâc’ýn þeâir
tanýmlamasý bu yöndedir (Lisânü’l-£Arab,
“þ.ar” md.). Ýmam Mâtürîdî konuyla ilgili
âyeti tefsir ederken “þeâirullah” kavramý-
na bütün farzlarýn veya genel olarak dinî
konularýn girdiði þeklindeki anlayýþlara te-
mas eder (Teßvîlâtü’l-Æurßân, IV, 134). Fah-
reddin er-Râzî de bir anlama göre Allah’a
kulluk iþareti taþýyan her þeyin tek ibadet-
le sýnýrlý kalmayýp þeâir kapsamýna girdiði-
ni söyler (Mefâtî¼u’l-³ayb, IV, 177; XI, 128).
Þah Veliyyullah ed-Dihlevî, þeâirin alanýný
daha da geniþleterek ibadetlerin yanýnda
Allah’ýn kendine has kýldýðý ve mânen O’na
yaklaþma vesilesi yaptýðý, duyularla algý-
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Ebû Bekr Dülef
b. Cahder (Ca‘fer b. Yûnus) eþ-Þiblî

(ö. 334/946)

Ýlk sûfîlerden.
˜ ™

247’de (861) Sâmerrâ’nýn Þibliye köyün-
de doðdu. Türk asýllý bir ailenin çocuðu ol-
duðu, babasýnýn Abbâsî sarayýnda hâcibü’l-
hüccâblýk, dayýsýnýn Ýskenderiye’de emî-
rü’l-ümerâlýk görevinde bulunduðu kayde-
dilir (Hatîb, XIV, 389). Þiblî’nin adý kaynak-
larda farklý þekillerde geçmektedir. Serrâc,
Kelâbâzî ve Hücvîrî Dülef b. Ca‘fer, Sülemî
ve ondan naklen birçok müellif ise Ca‘fer
b. Yûnus adýný zikretmiþtir. Diðer isimler
bu iki isimdeki kelimelerin yanlýþ okunma-
sýndan kaynaklanmýþtýr. Sülemî, Þiblî’ye ar-
kadaþý Hüseyin eþ-Þâfiî’nin Ca‘fer b. Yû-
nus dediðini ve mezar taþýnda da bu þe-
kilde yazýlý olduðunu belirtir (ªabašåt, s.
337). Þiblî’nin hayatýna dair fazla bilgi yok-
tur. Ýyi bir öðrenim gördüðü, Abbâsîler’-
den Muvaffak’ýn veliahtlýðý sýrasýnda onun
arkadaþlarýndan olduðu ve daha sonra hâ-
cibliðini yaptýðý bilinmektedir. Devlet kade-
melerinde hýzla yükselen Þiblî, Rey’e bað-
lý Dünbâvend’de valilik yaptý (Hatîb, XIV,
389). Valiliði esnasýnda devrin sûfîlerinden
Hayr en-Nessâc’ýn sohbetine katýldý; soh-
betinden etkilenerek valilik görevini býra-
kýp tasavvufa yöneldi. Hücvîrî’nin kaydet-

tiðine göre Cüneyd-i Baðdâdî’ye büyük hay-
ranlýk duyan Hayr en-Nessâc, Þiblî’yi onun
yanýna gönderdi (Keþfü’l-mahcûb, s. 259).
Böylece Þiblî, tasavvuf eðitimini devrin en
ünlü sûfîsinin yanýnda tamamlama imkâ-
nýna kavuþtu. Cüneyd’in, “Her topluluðun
bir tacý vardýr, sûfîlerin tacý da Þiblî’dir” sö-
zü onun tasavvufta ulaþmýþ olduðu maka-
ma iþaret etmektedir. Genç yaþta seyrü
sülûkünün baþýnda çokça seyahat eden
Þiblî 334 yýlý Zilhicce ayýnda (Temmuz 946)
Baðdat’ta vefat etti.

Þiblî sadece tasavvuf eðitimiyle yetin-
meyip dinî ilimlerle de ilgilenmiþ, yýllarca
hadis ve fýkýh okumuþ, Ýmam Mâlik’in el-
Muva¹¹aßýný ezberlemiþtir. Ebû Abdullah
Muhammed er-Râzî, “Sûfîler içinde Þiblî’-
den daha âlim bir kimseyi görmedim” de-
miþtir. Fakat onun daha sonra fýkýh ve ha-
dis ilimlerine karþý olumsuz tavýr almasý
kendisinden sonraki pek çok sûfîyi etkile-
miþtir. Gerçeðe ulaþmada bu iki ilmi ye-
tersiz gören Þiblî’ye göre gerçek fýkýh Al-
lah ile kul arasýndaki halleri açýklayan fýkh-ý
ilâhîdir; ancak kendisi fakihlerden bu ilmi
öðretecek bir kimseyle karþýlaþmamýþtýr
(Serrâc, s. 486). Kur’an’ý âyetlerin mânala-
rý üzerinde yoðun biçimde düþünerek oku-
mayý tavsiye eden Þiblî’nin bu usulle kýrk
üç yýlda Kur’an’ýn ancak dörtte birini oku-
yabildiði kaydedilmektedir (Hatîb, XIV, 392).
Kaynaklarda onun bazý âyetler için yaptýðý
iþârî tefsirler nakledilir.

Ebû Bekir eþ-Þiblî tasavvufun bütün ko-
nu ve kavramlarý üzerinde fikir beyan et-
miþ ve onun bir ilim dalý olarak ortaya çýk-
masýna katkýda bulunmuþtur. A. J. Arberry,
Þiblî’yi IV. (X.) yüzyýlýn özgün düþünürlerin-
den ve tasavvuf teorisyenlerinden biri di-
ye kabul eder (Tasavvuf, s. 61). Baþta el-
Lüma£ olmak üzere bütün tasavvuf kla-
siklerinde görüþlerine sýkça atýf yapýlan Þib-
lî’nin ele aldýðý konularýn baþýnda mârife-
tullah ve tevhid gelmektedir. Ona göre ta-
savvuf baþý mârifetullah, sonu tevhid olan
bir yolculuktur. Gerçek mârifet kiþiyi Al-
lah’tan baþka her þeyden alýkoyar. Ârif
O’nun kelâmýndan baþka bir kelâm söyle-
yemez; O’ndan baþkasýný gözetemez. Mâ-
rifet, sâliki Hakk’a ulaþtýran kanattýr. Sâli-
kin Hakk’a doðru bu uçuþunda en önemli
gýdasý muhabbetullahtýr. Þiblî’ye göre ta-
savvufun nihaî hedefi gerçek tevhiddir.
Benliði terketmeden gerçek tevhide ulaþ-
mak mümkün deðildir. Allah’ý bilmek ve
tanýmlamak ancak O’nun kendisi için kul-
landýðý tanýmlarla mümkündür. Lafýzlarla
tevhidi anlatan mülhid, Allah’ý iþaretle an-
latmaya kalkýþan kimse senevî (iki tanrýcý)

kaynaklarda el-Yenâbî£ fî ma£rifeti’l-u½ûl
ve’t-tefârî£ adýyla geçen eser Muhammed
b. Ramazan er-Rûmî’ye de nisbet edilmek-
tedir (Ýbn Kutluboða, s. 260, 264; Keþfü’¾-
¾unûn, II, 1632, 1634). Ýstanbul kütüpha-
nelerindeki çeþitli yazmalarý Muhammed
b. Ramazan adýna kayýtlýdýr. 4. Teskîfü’l-
elsine bi-ta£rîfi’l-ezmine. Arap diline da-
ir bir eser olup 743 (1342) tarihli müellif
nüshasý Süleymaniye Kütüphanesi’nde ka-
yýtlýdýr (Lâleli, nr. 1686). 5. Zehvü’l-bedî£
fî zehri’r-rebî£. Hadis ilmiyle ilgili olan ese-
rin bir nüshasý Süleymaniye Kütüphane-
si’nde bulunmaktadýr (Ayasofya, nr. 4032).
6. Keþfü’l-ibhâm bi-þer¼i’l-a¼kâm (Þer-
¼u’l-£Umde fi’l-a¼kâm). Cemmâîlî’nin £Um-
detü’l-a¼kâm adlý eserinin þerhi olup 25
Receb 738 (16 Þubat 1338) tarihli müellif
hattý nüshasýnýn dördüncü bölümü Ches-
ter Beatty Library’de kayýtlýdýr (Arberry, I,
24). Þiblî’nin bunlarýn dýþýnda ¬emmü’s-
semâ£i’l-mülhî ve ta¼rîmühû ve beyâ-
nü ¼amîdi’þ-þi£r min ×emîmih, Risâle fî
âdâbi’l-¼ammâm, el-Fu½ûl fî a¼vâli’r-
Resûl, Ta½rîfü’l-ašlâm ve’s-sü¹ûr fî ta£-
rîfi’l-eyyâm ve’þ-þühûr, Neþrü’l-a£lâm
fî a¼kâmi’s-selâm, Nüzhetü’l-kirâm ve’l-
ekyâs fî ×ikri’s-sihâm ve’l-šýyâs, Vaš£u’l-
¼icâbi’s-sâtir fi’l-inbâß £ani’l-laf¾i’l-mü-
tevâtir, el-Envâ£u’l-vâride fî ½alâti’l-
Åavf fî ¹ardi’l-kelâm, Risâle fî âdâbi’l-
¼ammâm adlý eserleri bulunmaktadýr (Me-
¼âsin, neþredenin giriþi, s. 8-9).

ÞÝBLÎ, Ebû Bekir

Bedreddin eþ-Þiblî’nin Keþfü’l-ibhâm adlý eserinin müellif

hattý nüshasýndan bir sayfa (The Chester Beatty Library, nr.

3060, vr. 161b)


