ÞEYBÂN b. SELEME

–

—
ÞEYBÂN b. SELEME
(  ! )
(ö. II. [VIII.] yüzyýlýn ortalarý [?] )

Hâricî fýrkalarýndan
Seâlibe’ye baðlý
Þeybâniyye’nin kurucusu

˜

(bk. SEÂLÝBE).

–

™
—

ÞEYBÂNÎ, Ebû Amr

˜

(bk. EBÛ AMR eþ-ÞEYBÂNÎ).

–

™
—

ÞEYBÂNÎ, Ebû Bekir

˜

(bk. ÝBN EBÛ ÂSIM).

–

™
—

ÞEYBÂNÎ, Ebû Nasr
(  "א# )
٠٠

(ö. 1308/1891)

˜

Kaçarlar devri Fars þairi.

™

1241 (1825-26) yýlýnda Kâþân’da doðdu.
Adý Fethullah’týr. Soyu Arap kabilelerinden
Benî Þeybân’a dayanýr. Cebeliâmil bölgesinde yaþayan atalarý Nâdir Þah zamanýnda
veya ondan biraz önce Ýran’a göç etmiþtir. “Þeybânî” mahlasýný kullanmasý da bundan dolayýdýr. Dedesi Emîr Muhammed Hüseyin Han, Kaçarlar hânedanýnýn kurucusu Aða Muhammed Þah zamanýnda (17861797) Netanz, Kâþân, Cevþikan ve Kum’da valilik yapmýþ önemli bir devlet adamýydý. Babasý Muhammed Kâzým Han da
Kaçar Muhammed Þah devrinde (18341848) müstevfîlik yapmýþ, Kâþân ve Hemedan’ýn malî yönetimi ona verilmiþti.
Þeybânî, gençlik döneminde Muhammed
Þah’ýn hizmetinde iken veliaht Nâsýrüddin Mirza’nýn nedimi oldu, Muhammed
Þah ve onun þehzadeleri için yazdýðý kasideleriyle tanýndý. Ancak Nâsýrüddin Þah
tahta çýktýðýnda (1848) onu çekemeyenler
tarafýndan saraydan uzaklaþtýrýldý. Hemedan, Kirman ve diðer bazý þehirleri dolaþtý; birçok âlim, þeyh ve þairin sohbetinde
bulundu; tasavvufa intisap etti ve nihayet
Horasan’a gitti.

Kaçarlar’ýn Horasan valisi Hüsâmüssaltana Murad Mirza’nýn kumandasýndaki ordu 1272 (1856) yýlýnda Herat’ý muhasara
ettiðinde Þeybânî de Türbe-i Câm ordusunda Muzafferüddevle Paþa Han’ýn maiyetinde idi; þehrin alýnýþýný bildiren manzum fetihnâmeyi o yazdý (þiirin bir kýsmý
için bk. Ahmed Dîvân Bîgî, II, 932-935; Rý38

zâ Kulý Han Hidâyet, II/2, s. 728-729). Fetihnâmesini beðenen Hüsâmüssaltana Þeybânî’yi özel mektuplarýnýn münþîliðine getirdi ve ondan elçi olarak faydalandý. Þeybânî bu vesileyle Herat bölgesindeki yöneticilerle yakýnlýk kurdu. Afgan Emîri Dost
Muhammed’in kardeþi Muhammed A‘zam
Han’ýn oðlu Sultan Ahmed Han’ýn sevgisini kazandý. Mezârýþerif, Belh ve Tohâristan’ý gezdi. Burada yine kendisini çekemeyenlerin töhmetinden kurtulamadý, Ýngiliz dostu ve casusu olmakla suçlandý. Halbuki Ýngilizler derviþ görüntüsüyle onu Ýran
casusu sanmýþtý. Ýran ordusu Herat’ý terkedince Þeybânî Belh’e gitti. Daha sonra
Tahran’a döndüyse de kendisine yönelik
muhalefet sebebiyle oradan ayrýlýp Kâþân’a
geçti ve burada bir medrese ile imaret
yaptýrarak uzlete çekildi. Ancak bu durum
uzun sürmedi. Benî Hâlid kabilesinin zulümlerinden þikâyet etmek üzere Tahran’a
gitti. Sadrazam Mirza Ali Asgar Han Emînüssaltana ve diðer devlet ileri gelenlerinin hizmetinde çalýþtý. Onlar adýna eserler kaleme aldý ve kasideler yazdý. Uðradýðý
haksýzlýðýn önlenmesi için ferman çýkarttýysa da Kâþân’a döndüðünde bütün mal
ve mülküne el konulduðunu gördü, zor ve
sýkýntýlý bir dönem yaþadý. Ömrünün sonlarýnda tekrar yerleþtiði Tahran’da 20 Receb 1308 (1 Mart 1891) tarihinde vefat etti.

Ebû Nasr Þeybânî þiirleri yanýnda nesirde de baþarýlý olmuþtur. 1273’te (185657) yazdýðý Mašålât-ý Ebû Na½r Þeybânî adlý eseri bir otobiyografi özelliði taþýr.
Devrinde sebk-i Hindî üslûbuna þiddetle
karþý çýkan önemli þairlerden olan Þeybânî’nin çektiði sýkýntýlar ve uðradýðý haksýzlýklar yüzünden þiirlerinde þikâyetleri aðýr
basar. Ayrýca çaðdaþý þairlerden farklý olarak dönemin sosyal ve siyasal yapýsýný, yöneticileri açýkça eleþtirmesi bakýmýndan
dikkat çeker. Bu sebeple Kaçarlar dönemi
tezkirelerinde þiirlerine yer verilmez. Ýsmâil Nasîrî Karacadâðî, Þeybânî’nin Derc-i
Dürer (Tahran 1300, taþbaský), Fet¼ u æafer, Genc-i Güher, Mes£ûdnâme, Teng-i
Þekker, Zübdetü’l-â¦âr, Þerefü’l-mülûk, Kâmrâniyye, ƒi¹âb-ý FeraÅ, Fevâki¼u’s-se¼er, Cevâhir-i MaÅzûn, Leßâlî-i Meknûn, Ne½âyi¼-i Man¾ûme ve
Yûsufiyye gibi þiir mecmualarýndaki kaside, gazel, rubâî, kýta ve dû-beyitten oluþan þiirlerinden yaptýðý seçmeleri bir mukaddimeyle birlikte yayýmlamýþtýr (MünteÅab ez Mecmû£a-i Beyânât-ý Þeybânî,

Ýstanbul 1308). Þeybânî’nin divaný Ahmed
Keremî tarafýndan neþredilmiþ (Tahran
1371 hþ.), Nâsýr Âmilî de þiirlerinden bir

seçme yaparak yayýmlamýþtýr (Ber Güzîde-i Eþ£âr-ý Ebû Na½r Fet¼ullåh ƒân Þeybânî be-ÝntiÅâb-ý Serâyende, Tahran 1385 hþ.).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Ma‘sûm Ali Þah, ªarâßiš, III, 405-408; Rypka,
HIL, s. 346; Bânû Nusret Tecrübekâr, Sebk-i Þi £r
der £A½r-ý Æåcâriyye, Tahran 1350 hþ., s. 57, 63,
118-123; Hânbâbâ, Fihrist, II, 2065; Yahyâ Âryanpûr, Ez Øabâ tâ Nîmâ, Tahran 2535 þþ., I, 133144; Mirzâ M. Ali Muallim Habîbâbâdî, Mekârimü’l-â¦âr, Ýsfahan 1362, IV, 1180-1181; Ahmed
Dîvân Bîgî Þîrâzî, ¥adîšatü’þ-þu£arâß (nþr. Abdülhüseyin Nevâî), Tahran 1365 hþ., II, 928-936; Rýzâ Kulý Han Hidâyet, Mecma£u’l-fu½a¼âß (nþr. Müzâhir Musaffâ), Tahran 1382, II/2, s. 697-757;
Kasým Ganî, “Fethullah Pân Þeybânî”, Âyende,
III, Tahran 1323 hþ./1944, s. 30-34; Munibur Rahman, “Saybaný, Abu Nasr Fath Allah Khan”,
EI 2 (Ýng.), IX, 395-396.
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Ebû Abdillâh Muhammed b. el-Hasen
b. Ferkad eþ-Þeybânî
(ö. 189/805)
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebesi,
eserleriyle Hanefî mezhebinin
görüþlerini kayýt altýna alan müctehid.
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132 (749-50) yýlýnda Vâsýt’ta dünyaya
geldi. Bazý kaynaklarda 131 veya 135
(752-53) yýlýnda doðduðu söylenmektedir. Ailesi Abbâsî hilâfetinin kurulmasý
üzerine Vâsýt’ý terkedip Kûfe’ye yerleþmiþ
ve Þeybânî burada yetiþmiþtir. On dört yaþýndan itibaren dört yýl Ebû Hanîfe’nin ilim
meclisinde bulunan Þeybânî, hocasýnýn vefatýndan sonra onun fýkhî görüþlerini ve
yöntemini baþta Ebû Yûsuf olmak üzere
talebelerinden öðrenmeye devam etti (Serahsî, el-U½ûl, I, 378-379). Ayrýca Kûfe’deki
hadisçilerin ve diðer âlimlerin ders halkalarýna katýlarak onlardan ilim tahsil etti
(Hatîb, II, 172). Kûfe’deki öðrenimini tamamlayýnca hadis konusunda derinleþmek
için gittiði Medine’de üç yýlý aþkýn bir süre
kaldý ve Ýmam Mâlik’ten el-Muva¹¹aßý dinledi. Ardýndan Mekke’de Süfyân b. Uyeyne’den, Dýmaþk’ta Evzâî’den, Horasan’da
Abdullah b. Mübârek’ten ve Basra’da çeþitli âlimlerden ders aldý. Ýlim yolculuklarý
sona erdiðinde Baðdat’a yerleþti. Þöhretini duyanlar ondan hadis ve fýkýh dersleri almaya baþladý. Ýlmî birikimi ve anlatým
gücüyle dikkatleri üzerine çekti, Baðdatlýlar tarafýndan Ebû Yûsuf’a tercih edilmeye baþlandý ve onun vefatýnýn ardýndan ehl-i re’yin lideri konumuna yükseldi.
Þeybânî’den ders alanlar arasýnda Þuayb
b. Süleyman el-Keysânî, Ebû Süleyman el-
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Cûzcânî, Ebû Hafs el-Kebîr, Hiþâm b. Ubeydullah er-Râzî, Îsâ b. Ebân, Ýbn Semâa, Ýsmâil b. Tevbe el-Kazvînî, Ýmam Þâfiî ve
Mâlikî fýkhýnýn tedvininde önemli yere sahip olan Esed b. Furât bulunmaktadýr.

ðýný, kesin naslara dayanmayan bazý uygulamalarýn sosyal þartlarýn deðiþmesi ve
zaruret karþýsýnda deðiþikliðe uðrayabileceðini kabul ettiðini göstermiþtir (el-Â¦âr,
nþr. M. Abdurrahman Gazanfer, s. 362).

Þeybânî’nin yaþadýðý dönemde Abbâsî halifelerinden Ebü’l-Abbas es-Seffâh,
Mansûr, Mehdî-Billâh, Hâdî-Ýlelhak ve Hârûnürreþîd iktidarda bulunmakla birlikte
kaynaklarda onun sadece Hârûnürreþîd ile
iliþkisinden söz edilmekte ve bunun da Ebû
Yûsuf’un tavsiyesiyle baþladýðý belirtilmektedir. Hârûnürreþîd, Þeybânî’yi yine Ebû
Yûsuf’un tavsiyesiyle Abbâsî halifelerinin
yazlýk baþþehri Rakka kadýlýðýna tayin etti. Þeybânî bu esnada ilmî çalýþmalarýna
ara vermeyip er-Raššýyyât ve es-Secedât adlý iki eser yazdý (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1424, 1669). Hârûnürreþîd, Zeydî imamý
Yahyâ b. Abdullah’ýn 176 (792) yýlýndaki isyanýndan dolayý onunla istiþare ettiðinde
(Taberî, IV, 631) Ali evlâdý taraftarý olduðu izlenimi uyandýrdýðý için halifenin güvenini kaybetti, 187’de (803) kadýlýk görevinden azledilerek fetva vermesi yasaklandý
ve eserlerinde isyana sürükleyen görüþlerin bulunup bulunmadýðý kontrol edildi.
Ardýndan Hârûnürreþîd, bu olayda kendisinin kusurlu olduðunu anlayýp Þeybânî ile
temasýný sürdürdü ve Ebû Yûsuf vefat
edince onu baþkadýlýða getirdi. Þeybânî hayatýnýn sonuna kadar bu görevde kaldý. 189
(805) yýlýnda Hârûnürreþîd’in refakatinde
gittiði Rey’de vefat etti ve oraya defnedildi. Bazý kaynaklarda 187’de (803) öldüðü
belirtilmektedir.

B) Dayandýðý Kaynaklar. 1. Kitap. Özellikle re’y ile bilinemeyecek konularda fýkhî
hükümleri delillendirirken yer yer Kur’an
âyetlerine atýfta bulunan Þeybânî’nin önce Kur’an’ý, ardýndan sünneti zikretmesi
(el-¥ücce, II, 179-180) Kur’an’ý birinci kaynak saydýðýný göstermektedir. 2. Sünnet.
Açýk biçimde ifade etmemekle birlikte ortaya koyduðu fýkhî çözümlerden Þeybânî’nin sünnetin temel iþlevinin kitabýn mücmelini açýklama, âmmýný tahsis etme ve
hükmü üzerine ziyade getirme gibi yollarla kitabý açýklama (beyan) olduðunu kabul
ettiði anlaþýlmaktadýr (a.g.e., II, 366-367;
Mâlik b. Enes, s. 220-221). Meselâ sünnete dayanarak namazda kiþinin kendisi duyacak kadar gülmesinin hem namazý hem
abdesti bozacaðý hükmünü benimsemiþtir (el-A½l, I, 166). Bazýlarýnca, sünnetin ibtidâen hüküm koymasý kapsamýnda sayýlan bu gibi örneklerin sünnetin kitabýn hükmüne ziyade getirmesi olarak nitelenmesi daha isabetlidir; çünkü abdesti bozan
þeylere Kur’an’da iþaret edilmiþ (en-Nisâ
4/43; el-Mâide 5/6), sünnet ise bunlara ziyade getirmiþtir. Prensipte sünnetin teþrîî
deðerini kabul eden, ibadetlerle ilgili konularda daha yoðun olmak üzere fýkhî çözümlerinde sünnete çokça atýfta bulunan
Þeybânî, Hz. Peygamber’in baþka bir beyanýna dayanarak veya Kur’an’dan ilham
alarak bazý uygulamalarýný onun þahsýna
özel sayar ve bunlarla amel edilemeyeceðini söyler (el-Â¦âr, nþr. M. Abdurrahman
Gazanfer, s. 196; Mâlik b. Enes, s. 106-107).
3. Ýcmâ. Þeybânî, âlimlerin bir meselenin
hükmü üzerinde görüþ birliðine varmalarýný baðlayýcý bir delil kabul eder ve icmâa
deliller hiyerarþisinde sünnetten sonra yer
verir. Eserlerinde icmâa atýfta bulunurken
çok defa icmâ edenleri belirtip herkesin,
sahâbenin, tâbiînin, Kûfe ehlinin, Irak ve
Medine ehlinin icmâýndan bahseder, bazan da icmâý kimlerin icmâý olduðunu söylemeden mutlak þekilde kullanýr. Þeybânî’nin sahâbe dýþýndakilerin icmâýndan da
bahsetmesi, icmâý sadece sahâbe dönemine has görmeyip ileriki dönemlerde de
meydana gelebileceði görüþünü benimsediðini göstermektedir (el-¥ücce, II, 313;
Mâlik b. Enes, s. 86). 4. Önceki Þeriatlar.
Kur’an’da zikredilen geçmiþ þeriatlara (þer‘u
men kablenâ) ait hükümlerin dikkate alýnmasý gerektiði görüþünde olan Þeybânî, ri-

Ýlmî Þahsiyeti. Ebû Yûsuf gibi Þeybânî’-

nin de ictihaddaki derecesi hakkýnda farklý görüþler ileri sürülmekle birlikte onun
mutlak müctehid seviyesinde olduðu görüþü daha kuvvetli kabul edilmektedir. A)
Ýctihad Anlayýþý. Þeybânî, ictihadýn muteber sayýlabilmesi için mutlaka saðlam bir
dayanaðýnýn bulunmasý gerektiðini düþündüðünden galip olmayan zanla görüþ belirtmeye karþý çýkar (el-¥ücce, IV, 94-97).
Ona göre her müctehidin ictihadý deðerlidir ve müctehid kendi ictihadýyla baðlýdýr; ancak müctehid ictihadýnda yanýlabilir; ictihadî hüküm nas gibi olmayýp müctehid baþka delillerle karþýlaþýnca ictihadýný deðiþtirebilir (el-Câmi£u’l-kebîr, s. 12).
Þeybânî’nin eserlerinde geçen “kiþinin kendisiyle Allah arasýnda” ifadesi (el-A½l, II, 33,
49, 67), onun zihninde daha sonra oluþan
tabirle kazâen ve diyâneten ayýrýmýnýn bulunduðunu göstermektedir (el-¥ücce, III,
333-334). Ortaya koyduðu ictihadlarla kendisi de hukukta tek bir uygulamanýn her
zamanda ve her yerde geçerli sayýlmadý-

vayetlerde geçen bu þeriatlara ait hükümlere -ibtidâen hüküm kaynaðý saymasa dabelli bir deðer atfeder (el-¥ücce, III, 375;
IV, 321). 5. Sahâbî Sözü. Þeybânî’nin fýkhî
çözümlerinde dayandýðý kaynaklardan biri
de sahâbî kavlidir (a.g.e., II, 568, 621-622).
Sahâbenin ittifakýný baðlayýcý gören Þeybânî ihtilâf etmeleri durumunda bu görüþlerden birini tercih eder, tamamen onlarýn kavilleri dýþýna çýkmaz. Kendisine ulaþan farklý sahâbî sözleri arasýnda tercihte
bulunurken sahâbîlerin ilimdeki derecelerini, sahâbî kavlinin naslara ve müslümanlarýn çoðunluðunun kabulüne uygunluðunu ve özellikle ibadetle ilgili konularda ihtiyat prensibine uymasýný dikkate alýr; bazan tercih yaparken birden fazla ölçütü
göz önünde bulundurur. Tebeu’t-tâbiînden
olan Þeybânî zaman zaman tâbiînin hukukî çözümlerine de atýfta bulunmuþtur
(el-A½l, II, 154-155). Þeybânî tâbiîn büyüklerinden en çok, içerisinde yer aldýðý ekolün önde gelen fakihlerinden olan Ýbrâhim
en-Nehaî’yi referans göstermiþtir. 6. Örf.
Özellikle hakkýnda nas bulunmayan konularda halkýn uygulamalarýný dikkate alan
Þeybânî’nin eserlerinde dille ilgili olan yemin ve eman bahislerinde örfe önemli bir
yer verdiði görülmektedir (a.g.e., III, 231,
243, 250, 348-349). Þeybânî þartlarýn deðiþmesiyle örfün de deðiþebileceðini kabul eder ve fýkhî çözümlerinde bunu dikkate alýr (a.g.e., III, 255). Bu da onun sosyal
gerçeklere önem verdiðini göstermektedir (ayrýntýlý bilgi için bk. Taþ, s. 88-116).
C) Metodu. 1. Naslardan Hüküm Çýkarmada Dikkate Aldýðý Prensipler. Sadece

hakkýnda açýk nas bulunmayan konularda ictihada baþvuran Þeybânî konuyla ilgili delâleti açýk nas mevcutsa bu yola gitmez (el-¥ücce, II, 195-196). Naslarda yer
alan her emri vücûba, her nehyi de tahrîme hamletmez, bazý emirlerin tavsiye, bazý nehiylerin kerâhet ifade ettiði görüþündedir (a.g.e., I, 281-283; Mâlik b. Enes, s.
138). Naslardaki mutlak ve âm lafýzlarý
mümkün oldukça ýtlâkýný ve umumiliðini
koruyarak ele alýr (el-¥ücce, II, 256-258;
IV, 382-383). Þeybânî, bütün hukukî meselelerin naslarýn lafzýyla çözüme kavuþturulamayacaðýnýn farkýndadýr, bu sebeple naslardan hüküm çýkarmada aklî prensiplere de yer vermiþtir. Þeybânî, “Hakkýnda rivayet gelmeyen þeyin hakkýnda rivayet gelenler arasýnda ona benzeyene kýyas
edilmesi gerekir” sözüyle (a.g.e., I, 19, 45)
kýyasa iþaret etmiþ, kýyasýn dört rüknünü
(makýs aleyh, aslýn hükmü, makýs, illet)
açýkça ifade etmese de bunlarý kýyasý kul39
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landýðý fýkhî çözümlerde gözetmiþtir (a.g.e.,
II, 649-650). Kýyasa aykýrý olan “eser”deki
hükmü kýyasa dayanak yapmayan Þeybânî
icmâ veya mezhep içi icmâ ile sabit olan
hükmü (a.g.e., II, 313) makýs aleyh yapar.
Ýstihsan Hanefî usulcüleri tarafýndan “kýyasý (yerleþik kuralý) terketme” anlamýnda
kullanýlmýþ olup, Þeybânî eser, sahâbî sözü, örf, kapalý kýyas, zaruret ve özellikle
ibadetlerle ilgili konularda ihtiyat sebebiyle kýyasý terkedip istihsana baþvurmuþtur. Þeybânî’nin fýkhî çözümleri incelendiðinde zararý giderme ve yararlý olaný saðlama þeklinde özetlenebilecek olan naslarýn ortak amacýný (hikmet) iki yönüyle dikkate aldýðýný gösteren pek çok örnekle karþýlaþýlýr. Bu baðlamda önemli bir yere sahip olan zaruretin ölçüsünü ölüm tehlikesi, kalýcý hastalýða yakalanmaktan korkulmasý ve dayanýlmayacak derecede þiddetli acý þeklinde belirler. Mükrehin bazý tasarruflarýný geçersiz saymasý (el-A½l, II, 182)
fýkhî çözümlerinde meþakkati dikkate almasý gibi örnekler de bu anlayýþýn izlerini
taþýr. Bireyin ve toplumun ihtiyaçlarýný göz
önüne aldýðýný, naslardaki bazý hükümleri
insanlarýn yararýný gözeterek yorumladýðýný, bazý durumlarda kolaylýk yönünü tercih ettiðini gösteren çözümler de onun yarar düþüncesine özel önem verdiðini ortaya koymaktadýr. Bazý çözümlerinde Þeybânî’nin istishâb prensibini dikkate aldýðý görülür (a.g.e., I, 119-120; el-Â¦âr, nþr. M. Abdurrahman Gazanfer, s. 341). Þeybânî, özellikle ibadetle ilgili konularda yerine getirilmesi zorluða yol açmamasý kaydýyla ihtiyat prensibini esas almýþtýr (el-A½l, III, 6870). 2. Çeliþen Rivayetler Arasýnda Tercih
Kriterleri. Fýkhî çözümlere kaynaklýk edecek farklý rivayetlerin karþýt sonuçlar ortaya çýkarmasý durumunda Þeybânî’nin özellikle þu kriterlere göre tercihte bulunduðu anlaþýlmaktadýr: Râvilerin ilmi ve çokluðu, nassýn zâhirine daha uygun olma,
sahâbî sözüyle desteklenme, yeni açýklama getirme, daha kolay çözüm içerme,
ihtiyat prensibine uygun bulunma, daha
sonraki tarihte vârit olma (neshetme konumunda bulunma) (el-¥ücce, II, 754-758, 768770; ayrýntýlý bilgi için bk. Taþ, s. 125153).
D) Hanefî Mezhebindeki Yeri ve Mezhepteki Rolü. Ebû Hanîfe’nin ders halka-

sýnda saðladýðý serbest tartýþma ortamý,
ortak temel prensipleri benimseyen müctehid öðrencilerinin görüþlerini açýk biçimde ifade etmesine imkân vermiþ, neticede Hanefî mezhebinin temel görüþleri kolektif bir çalýþmanýn ürünü olarak ortaya
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çýkmýþtýr. Ebû Hanîfe’den sonra mezhebe en çok katkýsý bulunan Ebû Yûsuf ve
Þeybânî gerek kendi aralarýnda gerekse
Ebû Hanîfe ile birçok meselede görüþ ayrýlýðýna düþmekle birlikte Þeybânî bu konuda genel bir deðerlendirmede bulunmadýðý gibi çoðu zaman ihtilâf sebeplerini mesele düzeyinde de açýklamamýþtýr.
Üçünün ihtilâf ettiði fer‘î meseleler incelendiðinde görüþ ayrýlýklarýnýn önemli kýsmýnýn meseleye farklý açýlardan bakma,
hadislerin kabulünde farklý kriterler benimseme, rivayetleri farklý þekilde yorumlama, farklý sahâbî veya tâbiî kavliyle desteklenen görüþleri esas alma ve örfe öncelik verme gibi sebeplerden kaynaklandýðý görülmektedir. Þeybânî’nin Hanefî mezhebine katkýlarý þu þekilde özetlenebilir:
Þeybânî ekolün görüþlerini nakledip kaydetmiþtir. Ebû Hanîfe’nin ders halkasýnda meseleler ele alýnýp tartýþýlýyor, fakat
düzenli biçimde kayýt altýna alýnmýyordu.
Kendi görüþleri yanýnda Ebû Hanîfe’den
ve onun diðer talebelerinden öðrendiklerini yazarak mezhebin fýkhî görüþlerini bir
bütün halinde tasnif edip sonraki nesillere
aktaran ilk kiþi Þeybânî’dir. Mezhep âlimleri de bu konuda onun eserlerini esas kabul etmiþtir. Fýkýh ilminin geliþmesi açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olan fýkhî
konularýn kitab, bab ve fasýllara ayrýlarak
yazýlmasý, ekolün görüþlerinin orijinal bir
metoda göre kayýt altýna alýnýp belli bir
sisteme oturtulmasý hususunda da Þeybânî öncü konumundadýr. Þeybânî’nin eserleri, Hanefî mezhebini meydana getiren
ortak birikimde onun da önemli bir paya
sahip olduðunu ve farklý ictihadlarýyla ekolün görüþlerinin zenginleþmesine ciddi katkýlar saðladýðýný gösteren örneklerle doludur. Onun zamanýnda biri kendisinin de
içinde yer aldýðý Kûfe merkezli Irak ekolü,
diðeri Medine merkezli Hicaz ekolü revaçta olduðundan ilmî rekabet esasen bu iki
ekol arasýnda cereyan etmiþtir. Þeybânî,
el-Muva¹¹aß rivayetinde ve özellikle el¥ücce’de iki tarafýn ihtilâfa düþtüðü konularý mukayeseli biçimde ele alarak kendi
ekolünün görüþlerini savunmuþtur. Bu çerçevede sýkça Medine ehlini baþta kendilerinin rivayet ettikleri olmak üzere hadislere
uymamakla ve görüþlerinde çeliþkiye düþmekle itham ederken bir yandan kendilerinin hadisleri terketmediklerini vurgulamak, diðer yandan da ictihadda tutarlýlýða büyük önem verdiklerine dikkat çekmek istemiþtir (ayrýntýlý bilgi için bk. Taþ,
s. 154-183).
Eserleri. A) Fýkýh. 1. el-Asl*. el-Mebsû¹ olarak da bilinir. Þeybânî’nin Baðdat’a

taþýnmadan önce Kûfe’de iken imlâ ettiði bu eser birçok öðrencisi tarafýndan rivayet edilmiþtir. Þeybânî’nin en hacimli ve
önemli eseri sayýlan, bir anlamda diðer
eserlerinin ve özellikle zâhirü’r-rivâye olanlarýn temelini oluþturan, bazý yerlerinde soru-cevap üslûbu kullanýlan eserin tamamýna yakýn kýsmýný içeren nüshalarý günümüze ulaþmýþtýr. el-A½l’ýn “Kitâbü’l-büyû‘”
kýsmý Þefik Þehâte tarafýndan bir cilt (Kahire 1954), bir bölümü de Ebü’l-Vefâ elEfganî tarafýndan dört cilt (Haydarâbâd
1969-1973) halinde neþredilmiþtir. Daha
sonra iki çalýþma birleþtirilip hepsi Efganî’ye nisbet edilerek tekrar yayýmlanmýþtýr (I-V, Beyrut 1410/1990). Eserin tamamýný Mehmet Boynukalýn tahkik etmiþ olup
henüz yayýmlanmamýþtýr. 2. el-Câmi£u’ssag¢r*. Þeybânî, el-A½l’ý yazdýktan sonra
Ebû Yûsuf’un kendisinden öðrendiði Ebû
Hanîfe’ye ait görüþleri ihtiva eden bir eser
yazmasýný istemesi üzerine kaleme alýnmýþtýr. Ebû Hanîfe’nin görüþlerini “Muhammed an Ya‘kub an Ebî Hanîfe” þeklinde
aktaran Þeybânî birçok yerde kendisinin
ve Ebû Yûsuf’un görüþlerini de belirtmektedir. Eserde hemen hiç delil zikredilmemiþtir. el-Câmi£u’½-½a³¢r’in muhtelif baskýlarý yapýlmýþtýr (Abdülhay el-Leknevî, enNâfi£u’l-kebîr içinde, Leknev 1291; Bulak
1302; Beyrut 1406/1986). 3. el-Câmi £u’lkebîr*. el-Câmi£u’½-½a³¢r’den sonra telif ettiði daha hacimli bu eserde Þeybânî
rivayet üslûbuna baþvurmaksýzýn doðrudan meseleleri ele almakta, baþta yemin
olmak üzere sözlü tasarruflarla ilgili konularý incelerken yaptýðý dil aðýrlýklý yorumlarla dilde de üstat olduðunu ortaya koymaktadýr (nþr. Ebü’l-Vefâ el-Efganî, Haydarâbâd-Kahire 1356, 1399). 4. ez-Ziyâdât*, Ziyâdâtü’z-Ziyâdât. el-Câmi£u’lkebîr’den sonra telif edilen küçük hacimli bu iki eserin çeþitli kütüphanelerde yazmalarý mevcuttur (Sezgin, I, 422-423). Þemsüleimme es-Serahsî ve Ahmed b. Muhammed el-Attâbî’nin Ziyâdâtü’z-Ziyâdât þerhlerini tahkik edip yayýmlayan Ebü’lVefâ el-Efganî, her iki þerh içinde yer alan
metni tesbit etmeye çalýþarak parantez
içerisinde göstermiþtir (Serahsî, en-Nüket
[nþr. Ebü’l-Vefâ el-Efganî], Lahor 1981; Attâbî, Þer¼u Ziyâdâti’z-Ziyâdât [Serahsî, enNüket içinde]). 5. es-Siyerü’½-½a³¢r. Devletler hukukuyla ilgili olup el-A½l’ýn nüshalarý içinde günümüze ulaþmýþ ve neþredilmiþtir (Kitâbü’s-Siyer [nþr. Mecîd Haddûrî], Beyrut 1975). 6. es-Siyerü’l-kebîr*.
Þeybânî’nin en son telifidir. Devletler hukuku alanýnda yazýlan ilk kapsamlý eser
olup fýkhî tahliller bakýmýndan el-A½l’dan
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daha ileri düzeydedir. Aslý günümüze ulaþmayan bu eser Serahsî’nin farklý baskýlarý
bulunan Þer¼u’s-Siyeri’l-kebîr’i içinde
yer almaktadýr. 7. el-Keysâniyyât. Emâlî türünde olan bu eserde günlük hayatta
karþýlaþýlabilecek muâmelâtla ilgili bazý meseleler ele alýnmýþtýr ve sadece bir parçasý zamanýmýza kadar gelmiþtir (Cüzß mine’lemâlî, nþr. Hâþim en-Nedvî v.dðr., Haydarâbâd 1360). 8. el-Mepâric* fi’l-¼iyel. Bilindiði kadarýyla hiyel konusunda telif edilen ilk müstakil eserdir. Hiyel hakkýnda genel bir deðerlendirme yapýlmayýp meselelerin ele alýnmasýyla yetinilen kitapta bazý muâmelât konularý yanýnda aðýrlýklý biçimde yemin konusuna yer verilmesi o
günkü toplumsal þartlarda bu hususta hileye baþvurma ihtiyacýnýn daha çok hissedildiðini göstermektedir. Þeybânî’ye atfedilerek basýlan eserin onun telifi olup olmadýðý tartýþmalýdýr. el-MeÅâric’in Hâkim
eþ-Þehîd tarafýndan yapýlan muhtasarýný
þerheden Serahsî (el-Mebsû¹, XXX, 209244) bu tartýþmaya dikkat çekmekle birlikte eserin Þeybânî’ye aidiyetini savunmuþtur. Kitaptaki meselelerin çoðu Ebû Yûsuf’tan aktarýlmýþ olsa da Þeybânî kendinden bazý ilâvelerde bulunduðundan eserin ona nisbet edilmesi bazý yazarlarca daha doðru görülmüþtür. 9. el-Kesb (el-Ýktisâb fi’r-rýzšý’l-müste¹âb). Þeybânî’nin telifine en son baþladýðý, kazanç konusunda
bilinen ilk eser olup tamamlamaya ömrü
yetmemiþtir. Günümüze ulaþan bölüm elKesb’in aslý olmayýp Serahsî’nin bunun
üzerine yazdýðý þerhtir ve el-Mebsû¹’ta
“Kitâbü’l-Kesb” baþlýðý altýnda yer almaktadýr (XXX, 244-287). Süheyl Zekkâr bunu
Risâletân fi’l-kesb içinde neþretmiþtir
(Beyrut 1417/1997, s. 35-132). Serahsî’nin
þerhiyle birlikte el-Kesb’in deðiþik baskýlarý yapýlmýþtýr. 10. el-¥ücce £alâ ehli’lMedîne. Kaynaklarda eserin adý farklý þekillerde verilmektedir. Yazma nüshasýnda
el-¥ucec fi’Åtilâfi ehli’l-Kûfe ve ehli’lMedîne adýnýn kayýtlý olduðu belirtilmektedir. Ýçerisindeki bir baþlýðýn “Kitâbü’l-Ferâ.iç mine’l-hucec” diye geçmesi (IV, 191254) bu adý teyit etmektedir. Eser el-¥ücce £alâ ehli’l-Medîne adýyla basýlmýþtýr.
Medine’de üç yýldan fazla kalmýþ olan Þeybânî, bu esnada Mâlik’ten ve Medineli diðer âlimlerden hadis dinlemesinin yaný sýra onlarla ilmî tartýþmalarda da bulunmuþ
ve bu tartýþmalarýný el-¥ücce’de toplamýþtýr. Eserde genellikle önce konuyla ilgili olarak Ebû Hanîfe’nin ve Medine ehlinin görüþleri aktarýlýr, ardýndan iki tarafýn
delilleri ve gerekçeleri açýklanarak deðerlendirilir. Yazýlýþ amacýna uygun biçimde

eserde çoðunlukla, ele alýnan konularýn
sadece görüþ ayrýlýðýna düþülen yönlerine
deðinilir. Bu haliyle eser iki ekolün görüþlerinin karþýlaþtýrýlýp deðerlendirilmesi anlamýnda mukayeseli fýkhýn ilk örneklerindendir. el-¥ücce’nin büyük bir kýsmý günümüze ulaþmýþtýr (nþr. Seyyid Mehdî Hasan el-Kîlânî, I-IV, Haydarâbâd 1385-1390/
1965-1971). 11. Kitâbü’r-RaŠâ£. Þeybânî’ye
aidiyetiyle ilgili tartýþmaya iþaret eden Serahsî eserin ona ait olduðu kanaatindedir
(el-Mebsû¹, XXX, 287-309). Eser el-A½l’ýn
nüshalarý içinde zamanýmýza kadar gelmiþtir. ÝÅtilâfü Ebî ¥anîfe ve Ýbn Ebî
Leylâ adlý eseri Þeybânî’ye nisbet edenler bulunmakla birlikte onun, eseri Ebû
Yûsuf’tan rivayet etmesi dýþýnda hemen
hiçbir katkýsý olmadýðýndan kendisine nisbet edilmesi doðru deðildir.
B) Hadis. 1. el-Â¦âr*. Þeybânî, Ebû Hanîfe’den duyduðu hadis ve rivayetleri bu
kitapta kendi eklediði rivayet ve yorumlarla birlikte tasnif etmiþtir. Ebû Hanîfe’den nakledilen rivayetlerin çoðunluðu Hammâd b. Ebû Süleyman kanalýyla Nehaî’den aktarýlmýþtýr. Þeybânî, el-Â¦âr’da yer
alan meselelerin çoðunda Ebû Hanîfe ve
Nehaî’nin görüþlerini benimsemiþ, bazý
meselelerde ise her ikisine muhalefet etmiþtir. Akaid ve âdâb-ý muâþeretle ilgili az
miktarda rivayetler bulunmakla birlikte
eserde aðýrlýklý olarak fýkhî konulara dair
rivayetler yer almaktadýr. Eserin farklý baskýlarý vardýr (Leknev 1883; nþr. Ebü’l-Vefâ
el-Efganî, Haydarâbâd 1385/1965; Peþaver 1987). 2. Muva¹¹aßü’l-Ýmâm Mâlik
rivâyetü Mu¼ammed. Ýmam Mâlik’in yanýnda kaldýðý sýrada ondan el-Muva¹¹aßý
dinleyen Þeybânî’nin bu rivayeti, bazý Hicazlý ve Iraklýlar’ýn rivayetlerini ve çoðu zaman da kendi görüþünü eklediði için diðer el-Muva¹¹aß rivayetleri arasýnda önemli yere sahiptir. Þeybânî’nin eklediði rivayetlerin ekserisinin Mâlik’in görüþlerini destekleyen rivayetlere karþý re’y ehlinin görüþlerini destekleyen alternatif rivayetler
olduðu dikkati çekmektedir ve bu haliyle
mukayeseli fýkýh konusunda tasnif edilmiþ kitaplarýn ilklerinden olma özelliðini
taþýmaktadýr. Eser deðiþik yerlerde basýlmýþtýr (Lahor 1211-1213; Ludhiana 1291;
Leknev-Kazan 1909; nþr. Abdülvehhâb Abdüllatîf, Kahire 1382/1962, 1399/1979).

Þeybânî’nin ilk altý eseri rivayet açýsýndan kuvvetli bulunduðu için (þöhret veya
tevâtür yoluyla geldiði için) “zâhirü’r-rivâye”, muhtevasý Hanefî fýkhýnýn temelini teþkil ettiði için “mesâilü’l-usûl” veya “el-usûl”
diye anýlýr (Taþköprizâde, s. 17). Diðer eserlerine þöhret veya tevâtür yoluyla rivayet

edilmediðini belirtmek üzere “gayrü zâhiri’r-rivâye”, az kiþi tarafýndan aktarýldýðýný (âhâd yoluyla) ifade etmek üzere “nâdirü’r-rivâye” denir. Hâkim eþ-Þehîd elMervezî, Þeybânî’nin ilk altý kitabýndaki görüþleri derleyerek el-Kâfî adlý eseri kaleme almýþ (nüshalarý günümüze ulaþmýþtýr), Þemsüleimme es-Serahsî de bunu elMebsû¹ adýyla þerhetmiþtir. el-£Aš¢de ismiyle Þeybânî’ye nisbet edilen yetmiþ dokuz beyitlik metin (Mecmû£u’l-mütûni’lkebîr, Kahire 1958) incelendiðinde bu eserin Þeybânî’ye ait olmadýðý görülmektedir
(Þeybânî’nin eserleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi ve deðerlendirme için bk. Taþ, s. 26-87).
Þeybânî Hakkýnda Yapýlan Bazý Çalýþmalar: Iwan Dimitroff, “Abu Abdallah Mu-

hammad Ibn Al-Hasan Asch-Schaibani und
sein corpus juris al-ðami’ as-sagýr” (MSOS,
XI [Berlin 1908], s. 60-206); M. Zâhid Kevserî, Bülû³u’l-emânî fî sîreti’l-Ýmâm
Mu¼ammed b. el-¥asan eþ-Þeybânî
(Humus 1388/1969); Zafar Ishaq Ansari,
The Early Development of Islamic Fiqh
in Kufah with Special Reference to
the Works of Abu Yusuf and Shaybani (doktora tezi, 1966, McGill University,
Montreal); Ýslâm Medeniyeti (Þeybânî
Özel Sayýsý, y. 2, sy. 20, Ýstanbul 1969); Muhammed ed-Desûký, el-Ýmâm Mu¼ammed b. el-¥asan eþ-Þeybânî ve e¦eruhû fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî (Katar 1987); Ýzzüddin Hüseyin eþ-Þeyh, el-Ýmâm Mu¼ammed b. el-¥asan eþ-Þeybânî mu¼addi¦en ve faš¢hen (Beyrut 1413/1993);
Ali Ahmed en-Nedvî, el-Ýmâm Mu¼ammed b. el-¥asan eþ-Þeybânî nâbi³åtü’l-fýšhi’l-Ýslâmî (Dýmaþk 1994); Sami Þahin, Muhammed b. el-Hasen eþ-Þeybânî’nin Hadis Kültüründeki Yeri (doktora tezi, 1999, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü); Mehmet Özþenel, Sünnet ve Hadisi Deðerlendirme ve Anlamada Ehl-i
Rey-Ehl-i Hadis Yaklaþýmlarý ve Ýmâm
Þeybânî (doktora tezi, 1999, MÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü); Aydýn Taþ, Muhammed b. el-Hasan eþ-Þeybânî’nin Hukuk
Anlayýþý (doktora tezi, 2003, EÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü).
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ÿAydýn Taþ

Hadisteki Yeri. Þeybânî’nin hadis ve sünnet konusundaki yaklaþýmý, mensup olduðu düþünce çevresinin hadis anlayýþý hakkýnda önemli ipuçlarý vermektedir. Ebû
Hanîfe ve Ebû Yûsuf’tan aldýðý fýkýh bilgileri yanýnda Ýbn Cüreyc, Ýbn Ebû Arûbe,
Evzâî, Süfyân es-Sevrî, Rebî‘ b. Sabîh, Þu‘be b. Haccâc, Ýbn Ebû Zi’b, Mâlik b. Enes,
Abdullah b. Mübârek ve Süfyân b. Uyeyne
gibi muhaddislerden hadis tahsil etmesi
ona geniþ birikim kazandýrmýþtýr. Özellikle
Medine’de kaldýðý üç yýl boyunca Mâlik’ten el-Muva¹¹aßý okumuþ, 700 civarýnda
hadisi semâ yoluyla kendisinden bizzat
almýþ, diðer Medineli âlimlerden ve oraya
gelen muhaddislerden faydalanmýþtýr. Þeybânî, Ebû Hanîfe’nin fýkhýný tedvin ederken Baðdat’ta verdiði hadis ve fýkýh derslerinde hocasýnýn görüþleriyle Medine ehlinin görüþlerini karþýlaþtýrmýþ, özellikle Mâlik’in el-Muva¹¹aßý üzerinden gerçekleþtirilen bu mukayeseli derslere talebeleri yoðun ilgi göstermiþtir (Hatîb, II, 173). Þeybânî’den hadis nakledenlerin sayýsý diðer
büyük muhaddislere göre daha azdýr; bunun sebebi, onun esas sahasýnýn fýkýh olmasýndan kaynaklandýðý kadar ehl-i re’y ile
ehl-i hadîs arasýnda ortaya çýkan ihtilâfla
da ilgilidir. Þeybânî de bazý Hanefî imamlarý gibi ehl-i hadîs mensuplarýnca re’ycilikle itham edildiði için rivayetlerinin sonraki hadis kaynaklarýnda yer almamasý yahut bazý hadisçilerin onun hakkýnda söylediði ileri sürülen “kezzâb, Cehmiyye mensubu, zayýf ve hadis muhalifi” gibi suçlamalar bu çerçevede deðerlendirilmelidir.
Ancak Þeybânî hakkýnda bu ifadeleri kullandýðý nakledilen Yahyâ b. Maîn’in ondan
hem hadis almýþ olmasý hem de onun elCâmi£u’½-½a³¢r adlý eserini yazmasý ve yine onun için sika râvileri de gösteren “leyse bi-þey’” ifadesini kullanmasý (Yahyâ b.
Maîn, III, 364) bu gibi ithamlarýn nisbetinde þüphe uyandýrmaktadýr. Þeybânî için
“sadûk” diyen Ali b. Medînî, Hanefîler’e
karþý taassubuyla bilindiði halde Þeybânî’yi sika hadis hâfýzlarý arasýnda sayan Dâ-

rekutnî (Hatîb, II, 181; Zeylaî, I, 408-409),
onu “ilim ve fýkýh deryasý, allâme, fakýhu’lIrâk” sýfatlarýyla zikreden Zehebî gibi âlimlerin deðerlendirmeleri dikkate alýndýðýnda Þeybânî’nin hadis ilminde sika olduðu
söylenebilir.
Þeybânî tarikiyle gelen rivayetler Kütüb-i Sitte’de yer almasa da onun hadise
büyük önem veren bir ehl-i re’y mensubu
olmasý ve ehl-i hadîsin merkezi konumundaki Medine’nin fýkhýný iyi bilmesi Þâfiî,
Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm, Yahyâ b. Sâlih ve Vâkýdî gibi birçok kiþiyi kendisinden
hadis öðrenmeye ve eserlerinde rivayetlerine yer vermeye sevketmiþtir. Ýmam Mâlik’in öðrencisi Esed b. Furât, Mâlikî mezhebinin temel metinlerinden olan el-Esediyye’yi kaleme almadan önce hocasýnýn
tavsiyesiyle Þeybânî’den hadis ve fýkýh okumuþtur. Þeybânî’nin hadisi ve fýkhý bir araya getiren kiþiliði çaðdaþlarý ve öðrencileri üzerinde etkili olmuþ, kendi mezhebini
tedvin ettiði gibi Þâfiî ve Mâlikî mezheplerinin teþekkülüne de katký saðlamýþtýr.
Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî’nin ictihad usulünde de hadis ve sünnet Kur’an’dan sonra dinin ikinci kaynaðýdýr. Þeybânî
bilgi kaynaklarýný Allah’ýn kitabý, Resûlullah’ýn me’sûr sünneti, sahâbenin icmâý,
fakihlerin icmâý ve “bunlara benzeyenlerdeki ilim” diye açýklamýþtýr. Ýbn Abdülber
en-Nemerî’ye göre buradaki “benzeyen”
ifadesi “kýyas” anlamýna gelmektedir (Câmi£u beyâni’l-£ilm, II, 26). Þeybânî’nin sünneti “me’sûr” diye niteleyerek onun rivayet
yoluyla elde edilen bilgi olduðuna iþaret
etmesi önemlidir. Bu durumda ona göre
sünnet, kaynaðý ihtilâflý olan veya kesin
biçimde tesbit edilemeyen yerleþik uygulamalardan ziyade Hz. Peygamber’den ve
ashabýndan rivayet yoluyla gelen naklî bilgilerden ibarettir. Özellikle el-¥ücce £alâ
ehli’l-Medîne’de Þeybânî’nin ortaya koyduðu görüþ ve davranýþlar ve amel-i ehl-i
Medîne’ye yönelttiði ciddi eleþtiriler bu hususu teyit etmektedir. Sünnetin hadisler
vasýtasýyla elde edilmesi gerektiði düþüncesinden hareketle amel kavramýný eleþtirmesi, sonraki dönemlerde Ýmam Þâfiî’ye nisbet edilerek anýlan hadis anlayýþýnýn
yolunu açmýþ ve belki de ona ilham kaynaðý olmuþtur.
Þeybânî’nin hadis ve sünnete yaklaþýmýnda, özellikle II. (VIII.) yüzyýlda görülen
yoðun tasnif faaliyetleri ve bu arada kendilerinden hadis rivayet ettiði hocalarýn hemen hepsinin ilk musannifler arasýnda yer
almasý da belirleyici olmuþtur. Ebû Hanîfe’-

