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Þiblî sadece tasavvuf eðitimiyle yetinmeyip dinî ilimlerle de ilgilenmiþ, yýllarca
hadis ve fýkýh okumuþ, Ýmam Mâlik’in elMuva¹¹aßýný ezberlemiþtir. Ebû Abdullah
Muhammed er-Râzî, “Sûfîler içinde Þiblî’den daha âlim bir kimseyi görmedim” demiþtir. Fakat onun daha sonra fýkýh ve hadis ilimlerine karþý olumsuz tavýr almasý
kendisinden sonraki pek çok sûfîyi etkilemiþtir. Gerçeðe ulaþmada bu iki ilmi yetersiz gören Þiblî’ye göre gerçek fýkýh Allah ile kul arasýndaki halleri açýklayan fýkh-ý
ilâhîdir; ancak kendisi fakihlerden bu ilmi
öðretecek bir kimseyle karþýlaþmamýþtýr
(Serrâc, s. 486). Kur’an’ý âyetlerin mânalarý üzerinde yoðun biçimde düþünerek okumayý tavsiye eden Þiblî’nin bu usulle kýrk
üç yýlda Kur’an’ýn ancak dörtte birini okuyabildiði kaydedilmektedir (Hatîb, XIV, 392).
Kaynaklarda onun bazý âyetler için yaptýðý
iþârî tefsirler nakledilir.

247’de (861) Sâmerrâ’nýn Þibliye köyünde doðdu. Türk asýllý bir ailenin çocuðu olduðu, babasýnýn Abbâsî sarayýnda hâcibü’lhüccâblýk, dayýsýnýn Ýskenderiye’de emîrü’l-ümerâlýk görevinde bulunduðu kaydedilir (Hatîb, XIV, 389). Þiblî’nin adý kaynaklarda 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 okunmasýndan kaynaklanmýþtýr. Sülemî, Þiblî’ye arkadaþý Hüseyin eþ-Þâfiî’nin Ca‘fer b. Yûnus dediðini ve mezar taþýnda da bu þekilde yazýlý olduðunu belirtir (ªabašåt, s.
337). Þiblî’nin hayatýna dair fazla bilgi yoktur. Ýyi bir öðrenim gördüðü, Abbâsîler’den Muvaffak’ýn veliahtlýðý sýrasýnda onun
arkadaþlarýndan olduðu ve daha sonra hâcibliðini yaptýðý bilinmektedir. Devlet kademelerinde hýzla yükselen Þiblî, Rey’e baðlý Dünbâvend’de valilik yaptý (Hatîb, XIV,
389). Valiliði esnasýnda devrin sûfîlerinden
Hayr en-Nessâc’ýn sohbetine katýldý; sohbetinden etkilenerek valilik görevini býrakýp tasavvufa yöneldi. Hücvîrî’nin kaydet-

Ebû Bekir eþ-Þiblî tasavvufun bütün konu ve kavramlarý üzerinde fikir beyan etmiþ ve onun bir ilim dalý olarak ortaya çýkmasýna katkýda bulunmuþtur. A. J. Arberry,
Þiblî’yi IV. (X.) yüzyýlýn özgün düþünürlerinden ve tasavvuf teorisyenlerinden biri diye kabul eder (Tasavvuf, s. 61). Baþta elLüma£ olmak üzere bütün tasavvuf klasiklerinde görüþlerine sýkça atýf yapýlan Þiblî’nin ele aldýðý konularýn baþýnda mârifetullah ve tevhid gelmektedir. Ona göre tasavvuf baþý mârifetullah, sonu tevhid olan
bir yolculuktur. Gerçek mârifet kiþiyi Allah’tan baþka her þeyden alýkoyar. Ârif
O’nun kelâmýndan baþka bir kelâm söyleyemez; O’ndan baþkasýný gözetemez. Mârifet, sâliki Hakk’a ulaþtýran kanattýr. Sâlikin Hakk’a doðru bu uçuþunda en önemli
gýdasý muhabbetullahtýr. Þiblî’ye göre tasavvufun nihaî hedefi gerçek tevhiddir.
Benliði terketmeden gerçek tevhide ulaþmak mümkün deðildir. Allah’ý bilmek ve
tanýmlamak ancak O’nun kendisi için kullandýðý tanýmlarla mümkündür. Lafýzlarla
tevhidi anlatan mülhid, Allah’ý iþaretle anlatmaya kalkýþan kimse senevî (iki tanrýcý)

“Anzeigen: Kitâbu Âkâmi’l-mercân fî ahkâmi’lcân”, ZDMG, LXIV (1910), s. 439-445; E. Badeen – B. Krawetz, “EheschlieBung mit Dschinnen
nach Badr al-Din al-Šiblý”, WZKM, XCII (2002),
s. 33-52.
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kaynaklarda el-Yenâbî£ fî ma£rifeti’l-u½ûl
ve’t-tefârî£ adýyla geçen eser Muhammed
b. Ramazan er-Rûmî’ye de nisbet edilmektedir (Ýbn Kutluboða, s. 260, 264; Keþfü’¾¾unûn, II, 1632, 1634). Ýstanbul kütüphanelerindeki çeþitli yazmalarý Muhammed
b. Ramazan adýna kayýtlýdýr. 4. Teskîfü’lelsine bi-ta£rîfi’l-ezmine. Arap diline dair bir eser olup 743 (1342) tarihli müellif
nüshasý Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (Lâleli, nr. 1686). 5. Zehvü’l-bedî£
fî zehri’r-rebî£. Hadis ilmiyle ilgili olan eserin bir nüshasý Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadýr (Ayasofya, nr. 4032).
6. Keþfü’l-ibhâm bi-þer¼i’l-a¼kâm (Þer¼u’l-£Umde fi’l-a¼kâm). Cemmâîlî’nin £Umdetü’l-a¼kâm adlý eserinin þerhi olup 25
Receb 738 (16 Þubat 1338) tarihli müellif
hattý nüshasýnýn dördüncü bölümü Chester Beatty Library’de kayýtlýdýr (Arberry, I,
24). Þiblî’nin bunlarýn dýþýnda ¬emmü’ssemâ£i’l-mülhî ve ta¼rîmühû ve beyânü ¼amîdi’þ-þi£r min ×emîmih, Risâle fî
âdâbi’l-¼ammâm, el-Fu½ûl fî a¼vâli’rResûl, 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’lekyâs fî ×ikri’s-sihâm ve’l-šýyâs, Vaš£u’l¼icâbi’s-sâtir fi’l-inbâß £ani’l-laf¾i’l-mütevâtir, el-Envâ£u’l-vâride fî ½alâti’lÅavf fî ¹ardi’l-kelâm, Risâle fî âdâbi’l¼ammâm adlý eserleri bulunmaktadýr (Me¼âsin, neþredenin giriþi, s. 8-9).

tiðine göre Cüneyd-i Baðdâdî’ye büyük hayranlýk duyan Hayr en-Nessâc, Þiblî’yi onun
yanýna gönderdi (Keþfü’l-mahcûb, s. 259).
Böylece Þiblî, tasavvuf eðitimini devrin en
ünlü sûfîsinin yanýnda tamamlama imkânýna kavuþtu. Cüneyd’in, “Her topluluðun
bir tacý vardýr, sûfîlerin tacý da Þiblî’dir” sözü onun tasavvufta ulaþmýþ olduðu makama iþaret etmektedir. Genç yaþta seyrü
sülûkünün baþýnda çokça seyahat eden
Þiblî 334 yýlý Zilhicce ayýnda (Temmuz 946)
Baðdat’ta vefat etti.
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b. Cahder (Ca‘fer b. Yûnus) eþ-Þiblî
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Ýlk sûfîlerden.
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olur. Allah’a erdiðini sanan hiçbir þeye ermemiþtir. O’nun hakkýnda konuþan gafildir. O’na yakýn olduðunu zanneden O’ndan
uzaktýr. Tevhid Allah’a karþý duyulan dâimî
bir aþk, O’na mutlak bir baðlýlýk ve sonsuz
bir tevekküldür. Þiblî’ye göre ilim-amel bütünlüðü ve amelde ihlâslý olmak þarttýr.
Çünkü amel lisaný, ilim lisanýndan daha etkilidir. Nebîlere açýlan keþif velîlere açýlan
keþiften çok büyüktür. Eðer Allah nebîlere açtýðý keþiften bir zerresini velîlere açacak olsaydý velîlikleri iptal olurdu.
Þiblî þathiyeleriyle de ünlüdür. Serrâc elLüma£ýn bir bölümünü (s. 478-491) onun
þathiyelerine ayýrmýþ, þathiyelerinden bir
kýsmýný sýralayarak bunlarý diðer sûfîlerin
ve kendisinin yorumlarýyla açýklamaya çalýþmýþtýr. Hallâc-ý Mansûr’un en yakýn arkadaþlarýndan olan Þiblî ilâhî sýrlarý halka
açmamasý hususunda kendisini defalarca
uyardýðýný söyler. Özellikle idamý sýrasýnda Hallâc’ýn yanýndan hiç ayrýlmamýþ, arkadaþýna en zor anlarýnda destek olmaya
çalýþmýþtýr. Þiblî’nin, “Ben ve Hallâc ayný
þey idik; beni divaneliðim kurtardý, onu
aklý batýrdý” sözü Hallâc ile ayný fikirleri
paylaþtýðýný gösterdiði gibi onun idam sonrasý baþlayan Hallâc taraftarlarýný ortadan
kaldýrma hareketi sýrasýnda canýný nasýl
kurtardýðýna da iþaret etmektedir.
Þiblî’nin sözleri, iþârî yorumlarý ve þathiyeleri, baþta tasavvuf kaynaklarý olmak
üzere tarih ve tabakat kitaplarýnda daðýnýk halde bulunmaktadýr. Kâmil Mustafa
eþ-Þeybî onun þiirlerini bir araya toplayarak yayýmlamýþtýr (Dîvânü Ebî Bekr eþ-Þiblî, Baðdat 1967). Edebî yönden kuvvetli
olan þiirleri tamamen tasavvufî anlamlar
yüklüdür. Kendisinden sonra pek çok sûfî
onun sözleri ve þiirleriyle eserlerini zenginleþtirmiþtir. Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî Fu½û½ü’l-¼ikem’inde, Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî Dîvân-ý Kebîr’inde Þiblî’nin, “Ýnsanlarýn nazarýnda benim âþýk olduðum kesinleþti, ama aþkýmýn kime olduðunu kimse bilemedi” beytini zikretmiþlerdir. Þiblî
Kadiriyye, Mevleviyye, Rifâiyye ve Þâzeliyye silsilelerinde yer almaktadýr.
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Hindistanlý âlim ve tarihçi.
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Hindistan’ýn A‘zamgarh bölgesine baðlý
Bindûl’de doðdu. Adý Muhammed’dir. Þiblî lakabý ve Ýmâm-ý Âzam Nu‘mân b. Sâbit’e
nisbetle Nu‘mânî nisbesiyle tanýndý. Mevlânâ Þiblî diye de anýlýr. Ýslâmî ilimleri, Arap
ve Fars edebiyatýný dönemin önemli hocalarýndan okudu (hocalarý için bk. M. Hüseyin Meþâyih-i Ferîdenî, III/1-2 [1368/198889], s. 41-42). 1877’de hacca gitti. 1882’de Seyyid Ahmed Han tarafýndan kurulan Aligarh’taki Mohammadan AngloOriental College’da (daha sonra Aligarh
Ýslâm Üniversitesi) Arapça hocasý olarak
çalýþmaya baþladý. Burada görev yaptýðý
yýllarda Thomas W. Arnold gibi þarkiyatçýlarla tanýþtý ve onlarla bilgi alýþveriþinde bulunarak kendini geliþtirdi. Aligarh’taki kolejde çalýþýrken 1883’te A‘zamgarh’ta millî bir kolej kurdu. Bu dönemde tarih,
edebiyat ve düþünce tarihiyle ilgilendi. Tarihe duyduðu ilgi onu Ýslâm dünyasýndaki
büyük kütüphaneleri dolaþmaya yöneltti.
Bu amaçla Türkiye, Suriye ve Mýsýr’ý ziyaret etti. Ýstanbul’a gittiðinde II. Abdülhamid tarafýndan kabul edildi ve Mecidiye
niþaný ile ödüllendirildi. Osmanlý hilâfeti lehine yazýlar yazdý, konferanslar verdi. Mýsýr’a giderken Beyrut ve Kudüs’e uðradý.
Mýsýr’da kaldýðý süre içinde Ezher’de çalýþ-

tý ve kütüphanelerde araþtýrmalar yaptý.
Tarihle ilgili ilk büyük eseri el-Meßmûn’u
1887’de tamamladý. 1894’te Nedvetü’lulemâ’nýn kuruluþ toplantýsýna katýldý. Ayný yýl kendisine “þemsü’l-ulemâ” unvaný verildi. 1898’de on altý yýldýr görev yaptýðý Mohammadan Anglo-Oriental College’dan ayrýldý. 1900 Kasýmýnda babasýndan kalan
borçlarý ödemek amacýyla Haydarâbâd’a
taþýnmak zorunda kaldý. Burada bir süre
Haydarâbâd nizamýnýn hizmetinde bulundu. 1903’te kurulan Encümen-i Terakkî-i
Urdû’nun birinci sekreterliðine getirildi.
1905’te A‘zamgarh’a dönüp Nedvetü’lulemâ’nýn yayým organý Nedve dergisinin editörlüðünü ve Dârülulûm-i Nedvetü’l-ulemâ’nýn ilmî iþler sorumluluðunu
üstlendi. Burada eðitim programýyla ilgili
bazý düþünceleri sebebiyle karþýlaþtýðý muhalefet yüzünden 3 Mart 1913’te görevinden istifa etti. Onun ayrýlmasýný istemeyen öðrenciler üç ay boyunca Dârülulûm-i
Nedvetü’l-ulemâ’da eðitimi boykot ettiler.
Þiblî ertesi yýl A‘zamgarh’ta Dârülmusannifîn adlý bir eðitim ve araþtýrma merkezi kurdu. Ailesinden kalan evini ve kitaplarýný buraya baðýþlayarak bir kütüphane
oluþturdu. 1914’te A‘zamgarh’ta vefat etti. Ölümünden sonra öðrencileri Hamîdüddin Ferâhî ve Seyyid Süleyman Nedvî, Dârülmusannifîn ile ilgilenmiþlerdir. Dârülmusannifîn, Hindistan alt kýtasýnda Ýslâmî araþtýrmalarýn geliþmesinde önemli rol
oynamýþ, Þiblî’nin eserlerinin birçoðu bu
kurumun yayýný olarak basýlmýþtýr. Mohammadan Anglo-Oriental College’da çalýþmasý Þiblî’nin entelektüel geliþimine büyük etkide bulunmuþtur. Hint alt kýtasýnda yetiþen ilk modern müslüman tarihçi
olan Þiblî geleneksel tarih anlayýþýyla modern tarihçiliði birleþtiren bir tarihçi diye
kabul edilir. Onun Seyyid Ahmed Han’ýn
tarih anlayýþýndan etkilendiði söylenebilir.
Tarihçiliðinin en dikkat çekici yönü Ýslâm
kültürünün ve dinî düþüncenin yeniden ihyasýyla ilgili fikirleridir. Bu baðlamda ke-
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