TEEBBETA ÞERRAN

Ebû Arûbe, Süfyân es-Sevrî ve Hammâd
b. Seleme önde gelen isimlerdir.
Hadislerin tesbit ve tedvîni Ýslâm’ýn ilk
dönemlerinde baþlayýp II. (VIII.) yüzyýlýn
baþlarýnda tamamlandýðý halde bir kýsým
þarkiyatçýlar hadislerin II (VIII) ve III. (IX.)
yüzyýllarýn ürünü olduðunu ve ortaya çýkan ihtiyaçlara göre uydurulduðunu iddia
etmiþtir. Bunlardan Sir W. Muir, II. (VIII.)
yüzyýlýn ortalarýndan önce yazýlý hadis belgesinin bulunmadýðýný söylemiþ, I. Goldziher ve J. Schacht, Emevîler devrinde yaygýn olan hadislerin ahlâk, zühd, âhiret hayatý ve siyaset konularýyla ilgili olduðunu,
bu dönemde fýkhî hadis bilinmediðini ileri
sürmüþ, J. Robson, hadislerdeki senedlerin II. (VIII.) yüzyýlda uydurma birtakým hadisleri sahih göstermek için meþhur isimler kullanýlarak ortaya konduðunu iddia etmiþtir. Bu iddialar etrafýnda uzun tartýþmalar cereyan etmiþ, ancak son zamanlarda yapýlan ciddi araþtýrmalarla bunlar
çürütülmüþtür (M. Accâc el-Hatîb, s. 249254, 375-382; M. Mustafa el-A‘zamî, s. 30
vd., 191-263; Hâkim Ubeysân el-Matîrî, s.
111-177).
Hadiste tedvîn konusu, son iki asýrda
þarkiyatçýlarýn hadislerle ilgilenmeye ve
sünneti eleþtirmeye yönelmesinden sonra incelenmeye baþlanmýþ ve çeþitli eserler kaleme alýnmýþtýr. Bunlar arasýnda Muhammed Zübeyr Sýddîký’nin es-Seyrü’l¼a¦î¦ fî târîÅi tedvîni’l-¼adî¦ (Haydarâbâd 1939), Muhammed Accâc el-Hatîb’in
es-Sünne šable’t-tedvîn (Beyrut 1400/
1980), Muhammed Mustafa el-A‘zamî’nin Dirâsât fi’l-¼adî¦i’n-nebevî ve târîÅi tedvînih (Beyrut-Dýmaþk 1400/1980),
Tayyib Selâme’nin et-Tašyîd ve’t-tedvîn
li’l-¼adî¦ beyne’l-müslimîn ve’l-müsteþriš¢n (Tunus 1983), Abdülmehdî b. Abdülkadir b. Abdülhâdî’nin es-Sünnetü’nnebeviyye: Mekânetühâ, £avâmilü bešåßihâ, tedvînühâ (Kahire 1989), Ahmed
Abdurrahman es-Süveyyân’ýn Øa¼âßifü’½½a¼âbe ve tedvînü’s-sünneti’l-müþerrefe (baský yeri yok, 1410/1990), Muhammed b. Matar ez-Zehrânî’nin Tedvînü’ssünneti’n-nebeviyye neþßetühû ve te¹avvünühû (Riyad 1417/1996), Hâkim
Ubeysân el-Matîrî’nin TârîÅu tedvîni’ssünne ve þübühâtü’l-müsteþriš¢n (Küveyt 2002), Ýbrâhim Fevzî’nin Tedvînü’ssünne (Beyrut 2002) ve Muhammed Salih Ekinci’nin Hüccet Deðeri ve Tedvin
Açýsýndan Sünnet (çev. Metin Yiðit, Ýstanbul 2004) adlý eserleri zikredilebilir. Bu
konuda Salih Þengezer yüksek lisans çalýþmasý yapmýþtýr (bk. bibl.). Konuyla ilgili
makalelerden bir kýsmý þunlardýr: Muham

med Hamîdullah, “Hz. Peygamber Zamanýnda Hadisin Tedvini” (AÜÝFD, trc. Nafiz
Danýþman, IV/3-4 [Ankara 1955], s. 1-7); R.
Ja’feriyan, “Tadwîn al-Hadîth: A Historical
Study of the Writing and Compilation of
Hadîth” (Al-Tawh¢d, VI/1 [1988], s. 19-35);
Abdülhýdr Câsim Hamâdî, “en-Neþâtü’ttedvînî fi’l-hadîsi’n-nebeviyyi’þ-þerîf” (elMevrid, XXX/1 [Baðdad 1423/2002], s. 412); James Robson, “Hadisin Tedvin ve Tasnifi” (Fýrat Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi
Dergisi, trc. Musa Erkaya, XII/1 [Elazýð
2007], s. 119-133). Ali Þehristânî’nin Men£u
tedvîni’l-¼adî¦ esbâb ve netâßic (Beyrut
1418/1997) ve Men£u tedvîni’l-¼adî¦
(Kum 1420), Mustafa Kayser el-Âmilî’nin
Kitâbü £Alî ve’t-tedvînü’l-mübekkir li’ssünneti’n-nebeviyye (Beyrut 1415/1995),
Muhammed Ali Mehdevî’nin Tedvînü’l¼adî¦ (Beyrut 1427/2006) adlý eserlerinde
tedvîn konusu Þîa’nýn bakýþ açýsýyla ele alýnmaktadýr.
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Lisânü’l-£Arab, “dvn” md.; Müsned, III, 39;
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M. Mustafa el-A‘zamî, Ýlk Devir Hadis Edebiyatý
(trc. Hulûsi Yavuz), Ýstanbul 1993, s. 19-161, 191263 (137-164 Arapça kýsmý); Ahmet Yücel, Hadîs
Istýlahlarýnýn Doðuþu ve Geliþimi, Ýstanbul 1996,
s. 33-38, 51-58; Hâkim Ubeysân el-Matîrî, TârîÅu tedvîni’s-sünne ve þübühâtü’l-müsteþriš¢n,
Küveyt 2002, s. 35-82, 111-177; Salih Þengezer,
Hadisleri Tedvîn ve Tasnif Düþüncesinin Tarihsel Seyri (yüksek lisans tezi, 2007), Ondokuz Mayýs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 1731, 34-38; G. H. A. Juynboll, “Tadwýn”, EI 2 (Ýng.),
X, 81; Ýsmail Yiðit, “Abdülazîz b. Mervân”, DÝA,
I, 192.
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Ebû Züheyr Sâbit b. Câbir (Amsel)
b. Süfyân el-Fehmî
(ö. 540 [?] )
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Câhiliye þairi.
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Doðu Arabistan’da yaþayan Kays Aylân’ýn
kollarýndan Fehm (Cedîle) kabilesine mensuptur. Þair hakkýndaki bilgiler masalý andýran rivayetlerden ibarettir. Güvenilir kaynaklarda annesinin Benî Fehm’den Ümeyme adlý iyi bir kadýn olduðu ifade edilir.
Kendisine Teebbeta Þerran lakabýnýn veriliþ sebebiyle ilgili olarak çeþitli hikâyeler nakledilmiþtir. Bunlardan meþhur olanýna göre þair bir gün koltuðunun altýna bir kýlýç
alýp dýþarý çýkmýþ, komþular annesine böyle hiddetle nereye gittiðini sormuþ, o da,
“Bilmiyorum, koltuðunun altýna bir kötülük aldý (teebbeta þerran) ve çýkýp gitti” diye cevap vermiþ, þair o günden sonra bu
lakapla anýlmýþtýr. Bu konuda nakledilen
hikâyelerin II. (VIII.) yüzyýldan sonra ortaya çýktýðý anlaþýlmaktadýr. Ýbn Habîb elBaðdâdî onun yapmýþ olduðu baskýnlarla
ilgili çok sayýda olaðan üstü hikâyeden söz
eder, fakat ayrýntýlara yer vermez (el-Mu¼abber, s. 196-197). Abdülkadir el-Baðdâdî de fantastik özellikleri dolayýsýyla þaþýrtýcý görünen birçok hikâyeye temas eder
(ƒizânetü’l-edeb, I, 138). Annesi siyahî olduðu için þair “aðribetü’l-Arab” (Araplar’ýn
kargalarý: kuzgunî Araplar) diye tanýnan
zümredendi. Teebbeta Þerran küçük yaþta iken babasý öldüðünden annesi þair Ebû
Kebîr el-Hüzelî ile evlenmiþ, ancak kendisi annesi ve üvey babasýnýn oðullarý ile baþ
edememiþ, hatta Ebû Kebîr onu öldürmek
istemiþ, þair bu sebeple Benî Hüzeyl’e düþman olmuþtur. Þairin kýz kardeþlerinden
Ümeyye, Kureyþ’ten Nevfel b. Esed b. Abdüluzzâ ile evlenmiþ, bu evlilikten Kureyþ’in
reislerinden þair Adî b. Nevfel dünyaya gelmiþtir.
Teebbeta Þerran cesur, zeki, kurnaz, gözleri çok keskin ve kulaklarý çok hassas bir
bedevî idi. Yaðma arkadaþý ve dayýsý Þenferâ gibi çok hýzlý koþanlardan (addâûn)
olup atlara ve geyiklere yetiþecek derecedeki koþuculuðu darbýmesel haline gelmiþ,
onun hakkýnda “iki ayaklý, iki kollu ve iki
gözlülerin en hýzlý koþaný” denilmiþtir (Ebü’lFerec el-Ýsfahânî, XXI, 87). Yaðmacýlardan
(saâlîk) olan þair baskýn ve yaðmalarýný bazan tek baþýna, bazan Þenferâ veya baþkalarýyla birlikte yapmýþ, hayatý Benî Hüzeyl
ve Benî Becîle ile mücadele içinde geçmiþ269
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tir. Baskýnlarýnýn birinde Benî Becîle ile savaþýrken Nümâr daðýnda öldürülmüþ veya Benî Hüzeyl’in kurduðu pusuya düþürülerek katledilmiþ (meselâ bk. Ýbn Habîb,
Esmâßü’l-mu³tâlîn, VI, 216), cesedi bir maðaraya atýlmýþtýr. Ölümü üzerine aralarýnda Mürre b. Huleyf el-Fehmî, annesi, kýz
kardeþi veya kýz kardeþinin oðlunun da bulunduðu birçok þair tarafýndan mersiyeler
söylenmiþtir. Yeðenine nisbet edilen mersiye bazan Teebbeta Þerran’a, bazan Þenferâ’ya izâfe edildiði gibi Halef el-Ahmer’e
ait olduðu da ileri sürülmüþtür (Stetkevych,
XXXI/1 [1986], s. 30-31). Teebbeta Þerran’ýn Mufaddal ed-Dabbî, Ebû Amr eþÞeybânî, Ebû Abdullah Ýbnü’l-A‘râbî, Ýbn
Habîb el-Baðdâdî ve Sükkerî gibi dilciler
tarafýndan rivayet edilen þiirleri müstakil
olarak zamanýmýza intikal etmemiþtir. Þiirlerinin çoðu i‘tizâr, fahr, hamâse türündendir ve parçalar halinde antolojilerle (elMufaŠŠaliyyât, el-A½ma£iyyât, el-Va¼þiyyât, Þer¼u Dîvâni’l-¥amâse vb.) edebî eserlerde (eþ-Þi£r ve’þ-þu£arâß, Kitâbü’l-E³ånî, bk.

bibl.) yer almaktadýr.
Eserleri. 1. Dîvân. Teebbeta Þerran’ýn
þiirleri son yýllarda derlenerek Selmân Dâvûd el-Karagûlî – Cebbâr Ta‘bân Câsim (Necef 1393/1973) ve Ali Zülfikar Þâkir (Beyrut 1404/1984) tarafýndan neþredilmiþ, ayrýca Yûsuf Þükrî Ferhât’ýn Dîvânü’½-½a£âlîk’i içinde yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1413/
1992). Divanýnýn müellifi meçhul bir þerhinin yazma nüshasýndan dokuz varaklýk
bir bölümün mikrofilmi bulunmaktadýr (Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b. Suûd Ktp.,
nr. 5069). 2. el-Æa½îdetü’l-šåfiyye. el-MufaŠŠaliyyât’ta yer alan (nr. 1) yirmi altý
beyitlik bir þiir olup Millet Kütüphanesi’nde bir nüshasý bulunmaktadýr (Feyzullah
Efendi, nr. 1662, 2 varak).

Teebbeta Þerran hakkýnda ilk ayrýntýlý
çalýþma, G. W. F. Freytag (doktora tezi, Göttingen 1814), Haquinus Hellmann (doktora tezi, Lundae 1834) ve G. Baur (“Der
arabische Held und Dichter Tâbit Ben Ðâbir
von Fahm, genannt Ta’abbata Šarran, nach
seinem Leben und seinen Gedichten”, ZDMG,

X [1856], s. 74-109) tarafýndan yapýlmýþ,
daha sonra W. Ahlwardt ve F. Schulthess
bazý þiirlerini yayýmlamýþ, C. J. Lyall da dört
þiirini neþretmiþtir (JRAS, 1918, s. 211227). Bazý þiirlerini G. W. F. Freytag Latince’ye, Goethe ve F. Rückert Almanca’ya, C.
J. Lyall, Suzanne Pinckney Stetkevych Ýngilizce’ye, F. Gabrieli Ýtalyanca’ya tercüme
etmiþtir. Ahmed Muhammed Mahmûd elMeydânî, ¡elâ¦etün min fürsâni’þ-þi£ri’lcâhilî: eþ-Þenferâ, Teßebbe¹a Þerran,
£Antere adýyla yüksek lisans tezi hazýrla270

mýþtýr (1991, Câmiatü Tanta külliyyetü’lâdâb).
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Sözlükte “beklemek, gecikmek, sebat
etmek, düþünüp taþýnmak” anlamlarýndaki eny kökünden türeyen teennî ve yine ayný kökten enât “acelecilikten sakýnma”; “hilim, vakar, sabýr, yumuþaklýk ve sebatkârlýk” diye tanýmlanýr (Lisânü’l-£Arab,
“eny” md; Tâcü’l-£arûs, “eny” md.; Kåmus
Tercümesi, “eny” md.). Klasik sözlüklerde
hilim kelimesinin açýklanmasýnda teennînin çoðunlukla akýlla birlikte en baþta zikredilmesi (Pellat, s. 14-16, 18) terimin “akýllý ve aðýr baþlý hareket etme” mânasýný da
içerdiðini göstermektedir.
Kur’ân-ý Kerîm’de teennî geçmez. Ayný
kökten türeyen kelimeler “bir þeyin vaktinin gelmesi” anlamýnda kullanýlmýþtýr (M.

F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “eny” md.). Bazý âyetlerde eleþtiri üslûbuyla insanýn aceleci olduðu belirtilmiþtir (el-Ýsrâ 17/11; elEnbiyâ 21/37). Ýki âyette Hz. Peygamber’e,
kendisine gelen âyetleri unutacaðý endiþesiyle o sýradaki vahiy henüz tamamlanmadan onlarý okumakta acele etmemesi, vahyin tamamlanmasýný beklemesi öðütlenmiþtir (Tâhâ 20/114; el-Kýyâme 75/16). Güvenilir olmayan birinin getirdiði habere inanýp mâsum insanlara zarar vermemek için
haberin doðruluðunu araþtýrmayý emreden âyet de (el-Hucurât 49/6) hüküm vermekte acele edilmemesi ve basîretle davranýlmasý gerektiði þeklinde yorumlanmýþ,
bu âyet indiðinde Resûlullah’ýn, “Teennî Allah’tan, acelecilik þeytandandýr” buyurduðu (Tirmizî, “Birr”, 65) bildirilmiþtir (Taberî, XI, 383-384; Þevkânî, V, 70). Gazzâlî,
þeytanýn kalbe nüfuz etmesinin yollarýný
açýklarken anýlan hadisi ve acelecilikle ilgili bazý âyetleri kaydedip bu yollardan birinin de davranýþlarda acelecilik ve sebatsýzlýk olduðunu belirtir (Ý¼yâß, III, 33). Bir
hadiste aceleciliðin (isti‘câl) karþýtý olarak
enât kelimesi geçmektedir (Müsned, I,
314). Ýftarda acele edilmesini, sahurun geciktirilmesini tavsiye eden hadiste teennî
ile ayný kökten “isti’nâ” kullanýlmýþtýr (el-Muva¹¹aß, “Sefer”, 46). Hemen bütün kaynaklarda zikredilen bir rivayete göre, Hz. Peygamber’le görüþmek üzere Mekke’den Medine’ye gelen bir grup doðrudan onun yanýna giderken Eþec lakaplý bir sahâbî arkadaþlarýndan ayrýlarak temizlenip güzel
bir elbise giydikten sonra Resûlullah’ýn huzuruna çýkmýþ, onun bu davranýþýný çok beðenen Resûl-i Ekrem þöyle demiþtir: “Sende Allah’ýn sevdiði iki güzel haslet vardýr;
bunlardan biri hilim, diðeri teennîdir” (Müsned, III, 23; Müslim, “Îmân”, 25, 26; Ebû
Dâvûd, “Edeb”, 149). Baþka bir hadiste teennî yerine “sekînet” kelimesi kullanýlmýþtýr (Buhârî, “Hac”, 94; Müslim, “Hac”, 268).
Beklenmedik veya üzücü bir hadise karþýsýnda sabýrlý olmanýn vurgulandýðý hadiste de (Müsned, III, 130, 143, 217; Buhârî,
“Cenâ,iz”, 32, 43; Müslim, “Cenâ,iz”, 15)
teennîye iþaret edilmiþtir.

Ebû Hâtim el-Büstî’nin, Rav²atü’l-£ušalâß ve nüzhetü’l-fu²alâß adlý eserinde rýfkýn gerekliliði ve aceleciliðin yanlýþlýðý konusuna ayýrdýðý bölümde (s. 215-219) rýfk
kelimesini “teennî” anlamýnda kullandýðý
görülmektedir. Burada aceleciliðin karþýtý olarak rýfk, temkin, teennî, enât, hilim,
tesebbüt ve itidal kavramlarý geçmektedir. Ebû Hâtim’e göre teennî ile hareket
eden hedefine erken varýr, acele eden ise
geç kalýr. Aceleci kimse bilmeden konuþur,

