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b. Cebr ve Ebû Nûh Sâlih ed-Dehhân’dan 

ha dis ri va yet et ti. Uzun sü ren tah sil ha ya-

tın dan son ra kırk yaş la rın da öğ re tim fa-

ali ye ti ne baş la dı. İlmî bi ri ki mi açı sın dan ilk 

İbâzî âlim ve fa kih le rin den ka bul edi lir. İbn 

Sellâm el-İbâzî’nin, “Câbir’den son ra as ha-

bı mı zın fa kih le ri nin bü yük le rin den dir” şek-

lin de ki söz le ri (Bedßü’l-İslâm, s. 110) onun 

mez hep te ki ye ri ni or ta ya ko yar. Ho ca sı 

Câbir b. Zeyd’in, Ab dur rah man b. Eş‘as 

is ya nı na ka tıl dı ğı ge rek çe siy le Emevîler ta-

ra fın dan Uman’a sür gün edil di ği dö nem de 

Ebû Ubey de, Irak Va li si Haccâc ta ra fın dan 

fi kir le rin den ötü rü bir sü re hap se dil diy se 

de Haccâc’ın ölü mü üze ri ne ha pis ten çık tı. 

Ho ca sı nın 93 (712) yı lın da ölü mü nün ar-

dın dan Bas ra İbâzî ce ma ati nin li der li ği ni 

üst len di ve ilk iş ola rak İbâzî da vet eh li nin 

ön de ge len kad ro su nu dü zen le di. Ho ca sı-

nın dü şün ce le ri ni be nim se yen Ebû Ubey-

de, Bas ra İbâzîle ri’ni dik kat li bir şe kil de 

yön len dir me yi ba şar dı. Emevî ida re ci le ri-

nin ga za bı na he def ol ma mak için on la ra 

kar şı es nek bir tu tum ser gi le di.

II. Yezîd dö ne min de ha li fe nin sert tu-

tu mu se be biy le İbâzîler ara sın da ye ni den 

or ta ya çık ma ya baş la yan ih tilâlci un sur la rı 

onay la ma yan Ebû Ubey de doğ ru dan si yasî 

ik ti da ra kar şı ha re ke te geç me yi doğ ru 

bul mu yor du. Bu tav rıy la, Emevîler’in son 

ve Abbâsîler’in ilk dö nem le rin de İbâzıy ye’-

nin ba şa rı sın da bü yük rol oy na dı. Bir sü re 

son ra ba zı tah rik ler yü zün den Bas ra İbâ-

zî le ri’nin par ça lan ma sın dan en di şe edip 

ye ni den teş kilâtlan ma ça ba sı içi ne gir di. 

Ken di si, Bas ra İbâzîli ği’nin pro pa gan da ve 

eği tim mer ke zi ol ma sı fik rin den ha re ket le 

çe şit li böl ge ler de or ta ya çı kan İbâzî ayak-

lan ma la rı nı des tek le ye rek Emevî Dev le-

ti’nin ka lın tı la rı üze rin de bir İbâzî hilâfe ti 

kur ma yı he def le mek tey di. Bun dan do la yı 

bir âlim ler teş kilâtı oluş tur du, malî ve as-

kerî iş le ri ken di si ne ya kın bir isim olan Ebû 

Mevdûd Hâcib et-Tâî’ye ha va le eder ken 

dinî gö rev le ri biz zat üst len di (Dercînî, II, 
248-249; Şemmâhî, I, 197-198).

Bas ra’nın bir yö ne tim ve eği tim mer ke-

zi ol ma sı fik ri ni ger çek leş tir mek için Ebû 

Ubey de “ha me le tü’l-ilm” / “na ka le tü’l-ilm” 

gi bi isim ler le anı lan ge niş bir öğ ren ci teş-

kilâtı kur du. De ği şik yer ler den Bas ra’ya 

ge len ze ki öğ ren ci ler den te şek kül eden 

bu ilim ta şı yı cı la rı Ebû Ubey de’nin ders-

le ri ne de vam edip İbâzî inanç ve uy gu-

la ma la rı nı öğ re ni yor, ar dın dan fi kir le ri ni 

yay mak üze re ül ke le ri ne dö nü yor, bel li 

bir ta raf tar kit le si edin dik ten son ra giz-

len me ih ti ya cı duy ma dan zu hur ha li-

ni ilân edi yor lardı. Böy le ce pek çok ki şi 

öğren di ği ilim le ri İs lâm dün ya sı nın çe şit li 

bö lüm ima nın şart la rı, do ku zun cu bö lüm 

şe ri at lar ve din, onun cu bö lüm hilâfet ve 

emir lik ko nu la rı hak kın da dır. On bi rin ci 

bö lüm de Ehl-i sün net ve ehl-i bid‘at ile 

diğer din le re da ir kı sa bil gi ler ve ril miş-

tir. Daha önce Hindistan’da basılan (Delhi 

1309) et-Temhîd üze ri ne dok to ra te zi 

ha zır la yan Ömür Türk men met ni tah kik 

ederek bu ra da mev cut kelâmî gö rüş le ri 

Ebû Hanîfe’nin gö rüşleriy le kar şı laş tır mış 

ve bu ça lış ma İslâm Araş tırma la rı Mer ke-

zi (İSAM) ta ra fın dan neşre hazırlanmıştır 

(thk. Ömür Türkmen, Ankara-Beyrut 2017). 
Nû red din er-Rânîrî, et-Temhîd’den ya-

rarla nıp et-Tibyân fî ma£ri fe ti’l-edyân 

ad lı bir eser te lif et miş tir (DİA, XXXI II, 
256). Kay nak lar da Ebû Şekûr es-Sâlimî’ye 

ay rı ca Kitâbü’l-Mi£râc ad lı bir eser nis-

bet edil mek te dir (Keş fü’¾-¾unûn, II, 1460).
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Ýbâzýyye’nin
geliþmesinde etkili olan

âlimlerden biri.˜ ™

İran asıl lı ol du ğu tah min edil mek te dir. 

Sek sen yıl ya şa dı ğı ko nu sun da ki ri va yet ler 

dik ka te alın dı ğın da 65 (685) yı lı ci va rın da 

doğ du ğu söy le ne bi lir. Temîm ka bi le si nin 

âzat lı kö le si ya hut Ur ve b. Üdey ye’nin hiz-

met çi siy di. Bo yu kı sa olup bir gö zü nün 

gör me di ği, mey ve ve seb ze ku ru tup geçi-

mi ni sağ la dı ğı, bu se bep le “Kaffâf” la ka bı 

ile anıl dı ğı be lir ti lir (Câhiz, I, 347; III, 265; 
Şem mâhî, I, 191-193, 196). Bas ra’da ye-

ti şen Ebû Ubey de ılım lı ve uz laş ma cı bir 

âlim olan Câbir b. Zeyd’den ha dis, fı kıh ve 

aka id oku du, bu ara da Ca‘fer b. Semmâk 

gi bi âlim le rin ders le ri ne de vam et ti. Ha-

san-ı Basrî, Mu ham med b. Sîrîn, Mücâhid 

hep si ce hen nem lik tir, bu fır ka da Ehl-i 

sün net ve’l-ce ma at’tir” an la mın da ki ha-

dis ler de ay rı bir de lil teş kil eder (vr. 154b). 
Ehl-i sün net mez he bi as hap, tâbiîn ve te-

beu’t-tâbiîn ço ğun lu ğu nun be nim se di ği 

bir yol dur. Bun la rı da Ebû Hanîfe ve öğ-

ren ci le riy le Şâfiî ve öğ ren ci le ri tem sil eder. 

Ebû Hanîfe, Ehl-i sün net mez he bi ni şöy le 

ta nıt mış tır: “Ehl-i sün net Nâsı be ile Râfı za, 

Ceb riy ye ile Ka de riy ye, Mü şeb bi he ile Mu-

at tı la ara sın da bu lu nan ve den ge esa sı na 

da ya nan mu te dil bir mez hep tir”. Yi ne Ebû 

Hanîfe ken di ni as ha bın, hat ta pey gam-

ber le rin tâbi ol du ğu nu söy le di ği “Mür cie-i 

merhûme” mez he bi ne nis bet et miş, bu-

na kar şı lık gü na hın iman sa hi bi ne za rar 

ver me di ği ni id dia eden Mür cie gru bu nun 

ise lânet len me si ge rek ti ği ni be lirt miş tir 

(vr. 165a). Bid‘at ha ram ol du ğun dan bid‘at 

eh li ne lânet et mek câiz dir, ha dis ri va yet-

le rin de de bu ko nu ya dik kat çe kil miş tir. 

Kur’an’la sa bit ol muş hu sus la ra ay kı rı dü-

şen bid‘at la rı be nim se yen ler tek fir edi lir, 

an cak ha ber-i vâhid ya hut kı yas yo luy la be-

lir le nen inanç la ra mu ha le fet eden ler tek fir 

edil mez (vr. 158a). Ger çe ğin or ta ya çık ma sı 

için bid‘at eh liy le mü na za ra et mek câiz-

dir. Hz. Ali hak kın da ki inanç la rı yü zün den 

Râfizîler’in kâfir ol du ğu na işa ret eden âyet 

ve ha dis ler mev cut tur. Mü te kaş şi fe’nin 

(Mâverâün ne hir böl ge sin de ba zı âlim-
ler ce Mu ta sav vi fe’ye ve ri len isim) ak si ne 

Hü se yin b. Ali hilâfet ta le bin de hak lı dır, 

do la yı sıy la maz lum ola rak öl dü rül müş tür. 

Abbâsî ha li fe le ri meşrû olup ic ra at la rı di ne 

uy gun dur.

Ebû Şekûr es-Sâlimî’nin, ese rin de sık 

sık atıf lar da bu lun du ğu Ebû Hanîfe’nin 

ilmî ge le ne ği ne bağ lı bir kelâmcı ol-

du ğu nu söy le mek müm kün dür. Onun 

mu ha lif mez hep men sup la rı nı tek fir et-

me si dik kat çe ki ci bir özel lik tir. Wil ferd 

Ma de lung ta ra fın dan Mâtürîdî oku lu na 

men sup kelâmcı lar ara sın da gös te ril me-

si ne rağ men Ebû Şekûr’un Ebû Mansûr 

el-Mâtürîdî’ye her han gi bir atıf ta bu lun-

ma ma sı dü şün dü rü cü dür. Onun gü nü-

mü ze ula şan tek ese ri olan et-Temhîd fî 

beyâni’t-tev¼îd on bir bö lüm ha lin de ele 

alı na bi lir. Bi rin ci bö lüm de akıl ve bu na da ir 

me se le le re yer ve ril miş, ikin ci bö lüm de 

du yu lar ve bun la ra ko nu olan var lık ala nı 

in ce len miş, üçün cü bö lüm de Al lah’ın var lı-

ğı ve bir li ği, dör dün cü bö lüm de ilâhî sı fat-

lar me se le si tar tı şıl mış tır. Be şin ci bö lüm 

isim-mü semmâ bah si ne da ir dir. Al tın cı 

bö lüm de nü büv vet ve Hz. Pey gam ber’in 

nü büv ve tiy le il gi li me se le ler ko nu edil-

miş, ye din ci bö lüm de bil gi-iman iliş ki si ve 

ima na dair ko nu lar ir de len miş tir. Se ki zin ci 
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of New Ibåd¢ Ma nus cripts from North Af ri ca”, 
JSS, XV (1970), s. 63-87; İbn İdrîsû Mus ta fa b. 

Mu ham med, el-Fik rü’l-£ašadî £in de’l-İbâ²ıy ye 
¼attâ nihâye ti’l-šar ni’¦-¦âli¦ el-hicrî, Gardâye / 
Ce za yir 1424/2003, s. 174-175; Or han Ateş, Gü-
nü müz Um man İbâdiy ye si (dok to ra te zi, 2007), 
UÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 28-29; Ha run 

Yıl dız, Ken di Kay nak la rı Işı ğın da Hâricîli ğin Do-
ğu şu ve Ge li şi mi, An ka ra 2010, s. 157-164; T. 

Le wic ki, “al-Ibådiy ya”, EI° (İng.), III, 649-652; J. 

A. Wil li ams, “Khårij¢s”, ER, VI II, 288-290.

ÿHa run Yıl dız

– —EBÛ ZEKERÝYYÂ el-CENÂVÜNÎ
אو ) ّא ا ( أ زכ

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. el-Hayr
b. Ebi’l-Hayr el-Ce nâ vü nî el-Ýbâzî

(VI./XII. yüzyýl)

Ýbâzî âlimi.˜ ™

Ata la rı, bu gün Lib ya sı nır la rı için de ka-

lan Ce be li nefûse’nin Câdû böl ge sin de ki 

İc nâ vün (gü nü müz de Ce nâ vün) böl gesin-

den dir. Dö ne min de ön de ge len İbâ zî 

âlim le rin den olan Ebü’l-Hayr Tû zîn el-

Cenâ vü nî’ nin to ru nu dur. Do ğum ve ölüm 

ta rih le ri hak kın da bil gi yok tur. De de si, 

is mi ni ve kün ye si ni doğ du ğu gün Ce nâ-

vün’de olan ve ken di si için ha yır du ada 

bu lu nan İbâzî âli mi Ebü’l-Hayr Tû zîn ez-

Ze vâ g¢’den almış tır. Ze vâ g¢, 1016-1061 

yıl la rı ara sın da Kay re van’da hü küm sü-

ren Zîrî Emîri Mu iz b. Bâdîs dö ne min de 

ya şa dı ğı na göre Ebû Ze ke riy yâ da V. (XI.) 

yüz yı lın son çeyreğiy le VI. (XII.) yüz yı lın ilk 

ya rı sın da yaşamış ol ma lı dır. Muh te me len 

ilk eği ti mi ni dede sin den al dık tan son ra 

er ken yaş lar da tah sil için o dö nem de ilim 

mer kez lerinden olan Eb nâ yin’e git miş tir. 

Bura da uzun süre (Cey tâ lî’ ye gö re otuz iki 

yıl) Ebü’r-Rebî‘ Süley man b. Ebû Hâ rûn 

el-Ma lûşâî el-Bârû nî’ nin mes ci din de ki 

dersle ri ni ta kip et ti. Ar dın dan mem le-

ke ti ne dön dü ve hal kın fıkhî ko nu lar da 

da nış tı ğı ve fet va ih ti yacı nı kar şı la dı ğı bir 

âlim ha li ne gel di. Ay nı za man da tedrîs 

fa ali ye tin de de bu lun du. En ta nın mış öğ-

ren ci le ri Ebû Sü ley man Dâ vûd b. Hâ rûn ve 

Ebü’r-Rebî‘ Sü ley man b. Hâ rûn’dur.

Çe şit li ilim dal la rın da yet kin bir şah si yet 

olan Ebû Ze ke riy yâ özel lik le fı kıh ala nın da-

ki bi ri ki miy le öne çık mış tır. Şem mâ hî’nin, 

ken di za ma nı na ka dar de vam eden İbâ zî 

ilim ge le ne ği ni bu ge le ne ğin baş lan gı cı nı 

oluş tu ran “ha me le tü’l-ilm” âlim le ri ne bağ-

la yan sil si le için de zik ret ti ği Ce nâ vü nî’ nin 

ya şa dı ğı dö nem den iti ba ren bil has sa Ce be-

li nefûse İbâ zî le ri ara sın da şöh ret ka zan dı ğı 

an la şıl mak ta dır. Ni te kim Şem mâ hî, ken di 

dev rin de bi le Ce be li nefûse âlim le ri nin fıkhî 

edi le rek Uman Kül tür Ba kan lı ğı ya yınları 

ara sın da ba sıl mış tır (Uman 1982). 2. Kitâ-

bü’l-Fıšh ve’l-£ašåßid. Fıkhî bil gi ler ya-

nın da ba zı iti kadî fır ka la rın gö rüş le rin den 

de bah se di len ese rin bir nüs ha sı nın Tu-

nus’un Cer be ada sın da ol du ğu kay de dil-

mek te dir (Amr Halîfe en-Nâmî, JSS, XV 
[1970], s. 65-67). 3. Mesâßilü Ebî £Ubey-

de. Otuz se kiz say fa hac min de fet va lar 

mec mu ası ni te li ğin de ki eser, alış ve riş le 

il gi li ko nu lar dan sa vaş eh li ne uy gu la na-

cak esas la ra ka dar de ği şik me se le ler de 

fıkhî hü küm le ri, ay rı ca de lil ler den hü küm 

çı kar ma nok ta sın da İbâzî fı kıh usu lü yön-

te mi ni içer mek te dir. Gü nah ta ıs rar et me 

ve töv be gi bi hu sus la ra da kısmen te mas 

edi len ese rin Ebû Ubey de’nin ve fa tın dan 

son ra öğ ren ci le ri ta ra fın dan der lendiği 

an la şıl mak ta dır (İbn İdrîsû Mus ta fa b. 
Mu ham med, s. 174-175). Bir nüs ha sı 

Tu nus Mek te be tü’l-Bârûniy ye’de, baş ka 

bir nüs ha sı Ce za yir Mizâb’da Şeyh Yûsuf 

el-Atfâvî’nin özel kü tüp ha ne sin de (Amr 
Halîfe en-Nâ mî, Dirâsât, s. 298) bu lun-

mak ta, İbn İd rîsû bir üçün cü nüs ha yı gör-

dü ğü nü belirt mek te dir (el-Fikrü’l-£ašadî, 
s. 174). 4. Re sâßilü Ebî £Ubey de. Müel-

li fin çe şit li ri sâle le rin den olu şan ese rin 

bir nüs ha sı Tu nus Mek te be tü’l-Bârûniy-

ye’de ka yıtlı dır (Ferhât el-Ca‘bîrî, s. 27). 
Dercînî’nin zik ret ti ği ne gö re (ªa bašåtü’l-
meşâßiÅ, II, 238) Ebû Ubey de’nin bu eser-

le ri dı şın da ho ca la rın dan nak let ti ği bir 

ha dis mec mu ası da var dır.
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yerle ri ne ta şı dı. Ay rı ca Bas ra dı şın da ilim 

ta şı yı cı la rı arasın da bir ih tilâf çık tı ğın da 

Bas ra’da ki âlim ler he ye ti bu nu çöz mek 

için ça ba sar fetmekle gö rev liy di. Böy le ce 

Ebû Ubeyde’nin liderli ğin de ki İbâzî ha re-

ke ti dinî ve fikrî bir yöne dö nüş müş olu-

yor du. Bu dö nem de Ebû Mevdûd Hâcib 

et-Tâî, Rebî‘ b. Habîb ve Ebû Nûh Sâlih 

ed-Dehhân ken di si ne bü yük öl çü de yar-

dım et ti. İbâzîlik, İslâm dün ya sı nın Irak 

dı şın da ki böl ge le ri ne ve özel lik le Ku zey 

Af ri ka’ya ya yıl ma imkânı bul du; giz li lik 

(kitmân) aşa ma sın da dikkat li bir şe kil-

de ye ni den ör güt len mek le ta rihî ge li şim 

sü re ci için de ye ni bir merha le ye ulaş tı. 

İbâzıy ye’nin Mağ rib, Ye men, Hadra mut, 

Uman ve Ho ra san gi bi mer kezî ik ti da rın 

hâki mi ye tin den uzak böl ge le re ya yıl ma sı 

bu ilim ta şı yı cı la rı sa ye sin de ger çek leş ti 

(Şem mâ hî, I, 196, 199).

Teş kilâtçı bir li der olan ve men sup la-

rın ca “imâmü’l-müs limîn” di ye anı lan Ebû 

Ubey de Bas ra’da ve fat et ti. Onun ölü mü 

üze ri ne İbâzî ce ma atin de kısmî bir geri le-

me baş la mış sa da öğ ren ci si Rebî‘ b. Ha bîb 

el-Basrî dö ne min de (791-796) fırka nın yö-

ne tim mec li si Bas ra’da tekrar ya pı lan mış 

ve bir sü re da ha mer kez olma özel li ği ni ko-

ru muş tur. Ebû Ubey de, İs lâm dün yası nın 

de ği şik böl ge le ri ne ilim ta şı yan öğ ren ci le ri 

ara sın da bu lu nan Rebî‘ b. Habîb el-Basrî, 

Ebû Süfyân Mahbûb b. Ra hîl el-Mekkî, Se-

le me b. Saîd el-Had ramî ve Dımâm b. Sâib 

el-Abdî gi bi isim ler ya nın da Tâli bü’l-Hak 

Ab dul lah b. Yahyâ el-Kin dî, Ebü’l-Hattâb 

el-Meâfirî, Ab dur rah man b. Rüs tem, 

Âsım b. Cemîl es-Sidrâtî, İsmâil b. Derrâr 

el-Gadâmisî, Ebû Dâvûd en-Nef zâvî, Ab-

dül me lik b. Tavîl, Ebû Saîd Ab dul lah b. Ab-

dü lazîz, Mu ham med b. Habîb el-Me denî, 

Ebû Gånim Bişr b. Gånim el-Ho rasânî ve 

Îsâ b. Al ka me el-Mısrî gibi âlim le rin ye tiş-

me si hu su sun da bü yük çaba har ca mış tır.

Eser le ri. 1. Risâle fî a¼kâmi’z-zekât. 

Mağ rib’de ki İbâzî âlim le ri ne yö ne lik so ru-

ce vap tar zın da ha zır lan mış olan eser de 

kır ka ya kın so ru ya ce vap ve ril miş, zekât 

ve öşür le bun la rın top lan ma sı ve da ğı tıl-

ma sıy la il gi li ko nu lar ele alın mış tır. Ese-

rin, Ebû Ubey de ta ra fın dan bü tün ha lin de 

ha zır lan mış tek ça lış ma sı ol du ğu ka bul 

edil mek te dir (Amr Halîfe en-Nâmî, JSS, 
XV [1970], s. 67). Top lam on iki va rak tan 

mey da na ge len yaz ma la rın dan bi ri Dârü’l-

kü tü bi’l-Mıs riy ye’de ka yıt lı dır (nr. 21.582). 
Bu nun dı şın da ese rin iki ay rı nüs ha sı nın 

Tu nus Bârûniy ye ile Şeyh Sâlim b. Ya‘k†b 

kü tüp ha ne le rin de bu lun du ğu be lir til mek-

te dir (Ateş, s. 28). Risâle, Sâlim b. Mu-

ham med b. Sü ley man ta ra fın dan tah kik 




