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TARiH KAYNAKLARINDAN 
ÖZGÜN BiR HADiSÇi PORTRESi: 

Giriş 

Rical ilmi, hadisin geniş inceleme ve 
araştırma sahası içerisinde önemli bir konuma 
sahiptir. Hadis rivayetinde bulunan kişilerin 

isimlerinin, niteliklerinin ve bilhassa hadis nakli 
konusunda güvenilir olup olmadıklannın tespiti için 
oluşturulan ve başlı başına bir kütüphane olarak 
algılanabilecek zenginliğe sahip -bülunan rical 
literatürü; tabakat, tarih, büldan, lüğat ve benzeri 
pek Çok kitap türünü bünyesinde banndınr. Bu 
eserlerden bazılan sadece ravinin güvenilirlik oranı 
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 

hakkında mü lahazalar sunup, senedinde yer aldığı haberlerden örnekler vermekle 
yetinirken, bazılan da daha detaylı bir tanıtımla ilgili muhaddisin hayatına ve karak
terine dair bilinmeyen noktalan aydınlatma işlevini üstlenir. 

Bu araştırma, sadece cerh tadil değerlendirmeleri bağlamında ve rivayetle
rinin tahlilini kapsayacak ölçüde değil, çok daha genel bir bakış açısıyla ve insani 
yönlerine mercek tutarak islam ilimler tarihinin merkezindeki bir ilim adamını 
tanıtmayı amaçlamaktadır. Kısaca 'Şa'bi nisbesiyle bilinen imam EbO Amr Amir b. 
Şerahil eş-Şa'bi, tabiin nesiinin seçkin simalanndan olup, kendini hemen her 
alanda yetiştirmiş, islami ilimierin tümünün oluşumunda küçümsenemeyecek 
katkıya sahip yetkin bir isimdir. Zevkli ve titiz sünnet yorumu, rengarenk giysileri, 
serbest tavırlan, zengin şiir repertuan, nüktelerle dolu birbirinden değerli vecize
leri, hem halkla hem de sultanlarla olan yakın ilişkileri, onun sıra dışı yönlerinden 
bazılandır. 

ilk bakışta ehli hadisin tepkisini çekebilecek özelliklere de sahip olmasına 
• ! 

rağmen, Imam Şa'bi daima el üstünde tutulan bir değer' olmuştur. Çünkü o, 
KOfe'nin oldukça hareketli ilim ortamında, Hz. Ali, Abdullah b. Mes'ud ve Abdul
lah b. Ömer gibi önde gelen sahabilerden bizzat edindiği bilgi ve tecrübeleri, 
Peygamberimizin (sav) SOO'den fazla arkadaşıyla yüz yüze yaptığı görüşmeleri 

kendi yetenek ve çıkanmlanyla birleştirip hadis, 'fikıh, tefsir, siyer ve diğer temel 
alanlarda insaniann kullanımına sunabilmiştir. 

Bu çalışmada Şa'binin. kişiliği ve hadisçiliği biçiminde iki temel başlıkta ve 
ilgili alt başlıklarda toplanan veriler, tarih kitaplan ve biyografik eserlerden destek 
alınarak sunulacaktır. Böylelikle birtabiin mensubunun ilmi öncelikleri ve hadis ile 
sünnete dair görüşleri, bu arada hadislerin yazımı, Ehl-i rey Ehl-i hadis tartışmalan 
ve benzeri pek çok konu da ele alınacaktır. 
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1. Imam Şa'bfnin Kişiligi 

Öncelikle Şa'bfnin hem ilmi kişiliğine, hem de doğumu ve ailesi, arkadaşla
n ve akranlan, halkla ve siyasilerle ilişkileri, özgün ve karakteristik özellikleri, vefatı 
ve yankılan gibi hususlara temas edilecektir. 

A Doğumu ve Ailesi 

Vaktiyle Yemen'i bir yağmur vurdu. Sel, bir bölgenin altını üstüne getirdi 
ve üzerinde taştan kapısı olan kubbeli bir yapıyı gün. yüzüne çıkardı. Kilit kınlıp 
içeri girildi. Karşılaşılan manzara ilgi çekiciydi: 

Geniş bir sahanlık... Ortasında altından bir döşek... Ve üzerinde bir 
adam ... 

"Tuttuk kanşladık" diyor, olayın şahitlerinden bilgili bir ihtiyar Yemenli... 
"Adamın uzunluğu tam on iki kanştı". Üzerinde altından dokunmuş işlemeli bir 
kaftan, yanında da ucu kırmızı yakutlu altın bir baston vardı. Saçı sakalı bembe
yazdı. Saçlan iki yandan örülmüştü. Başucundaki kartta Himyerice şunlar yazıyor
du: 

"Himyer'in Rabbi olan Allah'ım, senin adınla başlanm. Bendeniz Prens 
Amr oğlu Hassan. Tann'dan başka Prens olamaz da, işte öyle ... 

Ernelle yaşadım; ecelle öldüm. Tam 12.000 Prensin kınldığı Vahzehid gün-
lerinde ... 

Ben sonunculan oluyorum. Aman Allah'ım, ne günlerdi o günler! 

Zi-Şa'beyn dağına sığındım, beni ölümden korusun diye ... 

O da tuttu beni ölümün kucağına terk etti!" 

Adamın öbür tarafındaki kılıcın üzerindeyse Himyerice şunlar yazılıydı: 

"Ben fenerim yananm 

Bendedir iş savanm!" ı 

Sığındığı dağa nisbetle Zi-Şa'beyn diye anılan Prens Amr'ın oğullan zaman
la Arap Yanmadasına yayıldılar. KQfe'dekilere Şa'biler, Şam bölgesindekilere 
Şa'baniler, Yemen'de kalanlara ZI-Şa'b Ailesi, Mısır ve Mağrib'e gidenlereyse 
Uş'ublar denildi. 

Şerahil oğlu Amir, bu sülalenin KOfe koluna mensuptur ve Şa'bl diye bili
nir. Kendisini Hemdanlılardan sayanlar da vardır. Künyesi EbO Amr'dır. Annesi 

1 Bkz: ibn Sa'd, EbCı Abdiilah Muhammed el-Basri, et-Tabakôtü'l-kübrd, Beyrut 1968, Vlfl47; Zehebi, 
Şemsuddin Muhammed b. Ahmed, Siyeru a'ldmi'n-nubeld, Beyrut 1985, 1Vfl98; Tezkiratü'l-huffdz, 
Beyrut 1956, V80-81. 
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Cel01a2 esirleı:inden, babası ise adı geçen Yemen prensinin torunlanndandır . 
. Kendisini yakından tanıyan Asmainin beyanına göre hicri 17'de KOfe'de doğan3 

Şa'bi, doğum tarihini o yıl gerçekleşen olaya atfen "Celula senesinde doğdum"4 

sözüyle belirtmiştir. 

Şa'bfnin ailesi ve çocuklan hakkında pek fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ne 
var ki, Erneviierin meşhur şairlerinden Hemdanlı A'şa (83/702) ile karşılıklı bir 
enişte-bacanak ilişkisi geliştirdiklerini,5 dolayısıyla Şa'bfnin hem evli hem de bir kız 
kardeşe sahip olduğunu biliyoruz. Aynca Şa'bi'nin bir de ikiz erkek kardeşinin 
olduğu. vücudunun çelimsizliğini yüzüne vuranlara "Ne yapayım; rahimde izdiham 
yaşamışım" diye cevap verdiği6 yönünde nakiller vardır. 

B. Eğitimi ve Ilgilendiği BranŞiar 

Süfyan b. Uyeyne'nin "Ben üç tane alim bilirim: ibn Abbas, Şa'bi, Sevrt7 

sözleriyle ilmini takdir ettiği imam Şa'bfnin bilgi birikimini temel islami ilimler; 
tanışıp görüştüğü, konuşup tartıştığı mesai arkadaşlannı ise sahabeyi görenlerin 
üst tabakası (kibar-ı tabiin) oluşturur. Aslında onun ilgilendiği branşlar da, söz 
konusu branşlarda yaptığı çalışmalar ve sağladığı katkılar da birer tez konusu 
olabilecek kapasltededir. Burada makale sınırlan çerçevesinde yapılması düşünü
len ise, konuyu genel hatlanyla takdim etmek ve gerek branşlar gerekse ilim 
adamlanyla ilgili bilgileri özetlemeye gayret ederek sırasıyla sunmak olacaktır. 

1. Hadis 

Hadis, Şa'bi'nin dünya görüşünün ve ilim anlayışının temelini teşkil eder. 
Hayatı boyunca hadisle ilgilenmiş, "Yirmi yıldır, katıldığım oturumlarda rivayet 
edilen hadislerden bilmediğim hiç çıkmıyor ve daima olayı anlatanlardan daha iyi 

2 Celula Olayı, Hazret-i Ömer zamanında ve Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın başkomutanlıgı sırasında Ce/u/d 
denilen yerde Müslümanlarla iranillar arasında gerçekleşen ve iranlllann hezimetiyle sonuçlanan 
şiddetli savaştır. Hicri 17'de, Hz Ömer'in halifeliginin dördüncü yılında vuku bulmuştur. (Zehebi, 
Siyeru a'/dmi'n-nube/d, IV/295) 

3 ibn Hallikan, Ebu'I-Abbas Şemsüddin Ahmed ibn Muhammed, Vefeydtü'l-a'ydn, Beyrut 1978, 111115. 
4 lbn Sa'd, et-Tabakôtü'l-kübrd, Vl/248; Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nube/d,IV/295; Tezkiratü'l-huffdz, 1184. 
5 Bkz: Kılıç, Hulusi, "A'şd", DlA, 1111545-546. Ebu Nuaym' "Şa'binin kız kardeşi, Hemdan'li A~d'nın; 
Hemdan1ı A'şdiıın kız kardeşi ise Şa'binin eşiydi" açıklamasına ve bu ikilinin başından geçen bir rüya 
tabiri hadisesine yer verir. Buna göre, A'şii rüyasında bir eve girdigini, içerden sağ eline buğday sol 
eline arpa alarak çıkt@nı, ama kapıda arpanın sağ eline buğdayın sol eline geçtiğini gördüğünü 
Şa'biye söyler. O da "Rüyan doğru 9karsa Kuran1a şiiri değiş tokuş edeceksin" der. A'şa ilerlemiş 
yaşına ve mahallesinin imamı ve hocası olmasına rağmen bir süre sonra şiire atılır. Bkz: Ebu Nuaym, 
Ahmed ibn Abdiilah el-lsbehani, Hılyetü'l-evliyd ve tabakdtu'l-as(ıyd, Beynıt. 1967, IV/325. 

6 Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nube/d, IV/297; ibn Hallikan, Ve(eydtü'l-a'ydn, Beyrut 1978, 111115. 
7 ibn Hacer ei-Askalani, Şihabuddin Ebu'I-Fadl Ahmed ibn Ali, Tehzı"bu't-telızib, Daru Sadir, 1. Baskı, 

Beyrut 1968, V/67; Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nubeld, IV/300; Tezkiratü'l-huffdz, 1182 
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bildiğimi görüyorum"8 diyebilecek seviyeye gelmiş ve kendine has eleme ve 
anlama metotlan geliştirmiştir. Bu prensip ve metotlara, onun hadisçiliğini mercek 
altına alan ikinci bölümde yer verilecektir. 

2. Fıkıh 

En çok emek verdiği sahalardandır. Hukuk felsefesi 'eline fazla şahsf dü
şünce kanştırmama' prensibine. dayanır. Derin hadis ve siyer bilgisinden, hukuk 
alanında son derece yararlanır. Yeri geldiğinde muhataplanna şiirli cevaplar verir, 
beyitler okur.9 Hatfb el-Bağdaeli ( 463/1071 ), Şa'bf'nin islam Hukukuyla ilgili iki 
kitabının olduğundan bahseder. 10 

Şa'bl, Hz. Ali'nin bir suçluyu Perşembe günü dövdürüp (celd), Cuma günü 
taşlattırdığına (recm) ve "Onu Allah'ın kitabı gereğince dövdürdüm ve 
Rasulullah'ın (sav) sünneti gereğince de taşlatarak öldürdüm" dediğine bizzat 
şahit olmuştur. 11 "Ömer'in birbirine benzemeyen yüzlerce meselede nasıl dav
randığını ezbere bilirim" diyen de kendisidir. 12 

Devletçe sayıldığı kadar insanlarca da sevilen bir kadıdır. Fetvalannda göz
le görülür bir serbestlik söz konusudur. Kufe'nin kırk yıllık kadısı Kadı Şureyh 

(80/699) ile yakın dosttur. imam EbO Hanife ( 150/767) ve hacası Hammad'a 
( 120/738) dair eleştirel görüşleri ise, bir sonraki bölümde ele alınacaktır. 

3. Kıraat 

Müslümaniann bu en asil ilmin i, yine bu ilmin en emektar ve tecrübe! i öğ
reticisi olan Ebu Abdurrahman es-Sulemf'den (73/692) ve Alkame b. Kays'tan 
(62/682) arz yoluyla almıştır. "Kıraat sünnettir. Onun için, ilkleriniz nasıl okuduysa 

8 Zehebi, Tezkiratü'l-huffdz, V88; Siyeru a'ldmi'n-nubeld, IV/301, 307-308. 
9 "Allah rahmet eylesin, Şa'biye 'Bir adam ötekine yumruk atmış; zavallının gözü moranp fenalaşmış, 

ne yapalım?' diye sordular. Şöyle cevap verdi: 

~ l_,ı ~Jt. 4}\.iio~ ::.ı_,ı ı. 1.\! .s>' \ıı _,..ı~ 

Bakalım, yerleşince durumuna bakalım Bakalım, yatağına kılığına bakalım 

Yani hemen hüküm verilmeyip zamana bırakılır. Son durum görülünce karar verilir." (Zemahşeri', 
Ebu'I-Kasım Orullah, e/-Fdik (i ğarfbi'l-hadis, Mısır 1971, 111241.) 

ıo Bu kaynaktaki bilgilere göre, iki eserden birisi islam miras hukukuna (Feraiz), diğeri ise Islam ceza 
hukukuna (Cerahat) dairdir. Bkz: Hatıb ei-Bağdadi, EbO Bekr Ahmed b. Ali b. Sabit, Tdrih-u Bağddd, 
Daru'I-Kitabi'I-Arabi, 1. Baskı, Beyrut trs., Xll/232; ibn Asakir, Ebu'I-Kasım Ali ibnu'I-Hasen, T drihu 
Medineti Dımeşk. Beyrut 1995, X:X:V/363. 

11 EbO Nuaym. Hılyetü'l-evliyd, IV/329. Aynca Şa'binin Hz. Ali'den bu rivayeti ve senedinin tenkidi için 
bkz: Ahmed b. Hanbel, EbO Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybani ei-Bağdadi, ei
Müsned (thk Şuayb Arı}avut ve diğerleri), 1. Baskı, Beyrut 1999, IVI21-122 (716). 

ıı Serahsi, Şemsuddin Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed (49011090), ei-MebsCıt, Daru'I-Ma'rife, 2. 
Baskı, Beyrut 1398, XVV84. 
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siz de aynen öyle okuyun" diyen odur.ı 3 Kufe'nin kurralan Şa'bfye 'Pirimizsin' 

çliye hitap ederlerdi.ı 4 

4. Tefsir 

Arap dilini son derece iyi bilmesine rağmen -sonucu belli net açıklamalar 

hariç- tefsirden uzak durmuştur. Çünkü ona göre "Tefsir, Allah'tan rivayette 

bulunmaktır"ıs ve "Kuran'a yalan atan kişi Allah'a yalan atmış olur".ı 6 insan so

rumluluğunu bilmelidir. Şa'bi. Ebu Salih'in kulağını tutup şöyle 

derdi: "Kuran'ı tefsir edersin ama Kuran okumazsın!'.ı 7 

5. Islam Tarihi 

Asr-ı Saadeti savaşlanyla ve banşlanyla en iyi bilenlerdendir. Tdrfh-i 
Taberi'nin, ei-Bidôye ve'n-nihdye'nin satırlannda sık sık ismine rastlanır. Bilhassa 

tarihte kendisinden çok emin ve iddialı konuşur. ıs ilk Müslüman'ın Hz. Ebu Be

kir,ı9 ilk mescit yapanın Ammar b. Yasir?0 Rıdvan bey'atında Peygamberimiz'e 

(sav) ilk bey'at edenin Ebu Sinan ei-Esedl olduğu2 ı. Hayber'in alındığı gün Habe

şistan muhaciri amcazadesi Ca'fer b. Ebi Talib'i karşısında bulan Rasulullah'ın (sav) 

ona sanlarak "Hangisine sevineceğimi bilemiyorum: Hayber'in fethine mi, 

Ca'fer'in gelişine mi?" buyurduğu22 bize hep Şa'bi vasıtasıyla ulaşan değerli bilgi

lerdir. 

6. Arap Dili ve Edebiyatı 

imam Şa'bfnin saf Arap karakteri, özellikle edebiyatta kendisini gösterir. O 

bir şiir müptelasıdır. Bir gün kendisinden "Söyle bana, Araplann en hikmetli ve 

13 ibnu'I-Cezeri, Şemsüddin, Gdyetü'n-nihdye fi tabakdti1-kurrd, Matbaatü's-Se'ade, Kahire 1932, 11350. 
14 Zehebi, Tezkiratü'l-huffdz, 1185. 
15 EbO Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, IV/321. ibn Asakir, Tdrihu medineti Dımeşk, >f>011365. 
16 EbO Nuaym, Hı/yetü'l-evliyd, IV/312. Bu kaynakta Şa'biye ait nadir tefs.ir örneklerinden bazılan 

mevcuttur. 
17 Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nube/d, IV/308; T ezkiratü'l-huffdz, 1183. Zerkeşi de, ei-Burhdn fi uliimi'I-Kur'dn 

isimli eserinde Şa'biyi 'tefsirden çekinen ve ihtiyatlı davranan selef üyeleri' arasında göstermekte ve süiFD 128 

Şa'binin, EbO Salih'in tefsirciliğini beğenmediğini bildirmektedir. (Zerkeşi, Bedruddin Muhammed b. 127 
Abdullah, ei-Burhdn fi 'uliimi'I-Kur'dn (thk YOsuf Abdurrahman ei-Mer'aşiT), Daru'I-Ma'rife, Beyrut 
1990, 11101 ve 111296) 

18 Örneğin o şöyle der: "Kendisinden başka Allah olmayan Allah'a yemin ediyorum! Bu işe (Cemel'e) 
sadece ve sadece altı Bedirli bulaşmıştır: Yedincileri yoktur" Bkz. Taberi, Ebu Ca'fer Muhammed b. 
Cerir, Tdrihu'r-rusül ve'l-muliik (thk Muhammed Ebu'I-Fadl ibrahim), Mısır 1970, IV/24-35. 

19 Taberi, Tdrihu'r-nısül ve'/-mu/iik, 111314. 
20 ibn Hişam, es-Sıra en-nebeviyye (thk Mustafa es-Sekka), Daru'I-Hayr, Beyrut 1992, 1. Baskı, Illi 07. 

ıı ibn Hişam, es-Sira en-nebeviyye, 1111246-247. 
22 ibn Hişam, es-Sira en-nebeviyye, IV/3. 
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özlü sözleri nelerdir?" diye ricada bulunan Halife Abdolmelik b. Mervan'a 
(86/705) birbirinden güzel on bir edebi beyitle karşılık verir?3 

Şiir birikimi tom zamaniann en büyük şairlerine parmak ısırtacak zenginlik
teydi. Emeviler döneminin Hıristiyan saray şairi Ahtal (92f71 0), Halife 
Abdolmelik'in huzurunda gerçekleştirdikleri bir otururnun çıkışında, kuliste 
Şa'blye şunlan söylemişti: "Büyüğümson: üzerime gelme. Sen değişik değişik 

kaplardan daldınyorsun: bense tek bir kaptan dolduruyorum!"24 

O'nun "En az rivayet ettiğim şey şiirdir. Ama sizi temin ederim, istesem 
hiç durmadan ve tekrar da etmeden bir ay size şiir okuyabilirim"25 sözü aslında 
her şeyi anlatmaktadır. 'Yaş kaç oldu hocam?' diye soranlardan fetva isteyenlere, 
hatta kendisine hakaret edenlere bile beyitlerle mukabelede bulunması da edebi 
yeterliliğini ispatlayan ilginç bir nokta sayılabilir. 

"~ı..:..,;_, J rJ~> \lı 1;1::-P )ı Jt:.. J rJ~> \lı ı.:...-:J" 
Ağırbaşlılık dediğin nzamızda değil ki! Benim bildiğim hilm, kızgın iken ge

çerli!26 

C. Arkadaşlan ve Akranlan 

Şa'blnin belli bir ders halkası oluşturup düzenli eğitim verdiğine veya be
lirli bir ilmi çalışma grubuna dahil olup etkinlik gösterdiğine dair açık veriler mev
cut değildir. Bilakis herhangi bir kesimle sınırlı kalmadan sade vatandaştan sultanın 
kendisine kadar herkesle sorekli iletişim içinde olmuştur. 

Dolayısıyla onun akranlannı, arkadaşlannı veya talebelerini sayıp dökmek 
ve tek tek tanıtmak neredeyse imkansızdır. Bu başlık altında, KOfe ekolünün en 
önemli iki temsilcisi olarak nitelendirilebilecek ve imam Şa'bi ile yakından ilişkili iki 
isme, ibrahim en-Nehai (951713) ve imam EbO Hanife'ye ( 150/767) yer ver
mekle yetinilecek ve Hasan-ı Basri' ( 1 1 0/728), Hammad b. Ebi Süleyman 
( 120/738) ve A'meş ( 148/7 65) gibi pek çok alim e temas edilemeyecektir. 

23 Bu beyitler on bir ayn şaire aittir. Sırasıyla: lmru'l-Kays, Zuheyr, Nabiğa, Adiyy b. Zeyd, T arfe, Abi d, 
Lebid, A'şa, Hutay'a, Hans ibn Amrve Şemmah. Bkz: İbn Asakir, Tdnnu medineti Dımeşk, )<)01/389-
392. 

24 Ebü Nuaym, Hılyetü'l-evfiyd, rvt31 1. 
25 Zehebi, Siyenı a'ldmi'n-nube/d, IV/301-302; Tezkiratü'l-huffdz, V84; İbn Asakir, Tdrilıu medineti 

D1meşk, )()0//352; İbnu'I-Cevzi, Cemaluddin Ebu'I-Ferac, Srfatu's-sa{Ve (thk Mahmud Fahuri), 
Daru'I-Ma'rife, Beyrut trs, IIV75. 

26 "Bu beyitleri dilinden düşürmezdi" (İbn Hallikan, Vefeydtü'l-a'ydn, IIVI6). "Bu beyitlerin hastasıydı" 
(İbn Asakir, Tdnnu medineti Dımeşk, )<)01/382.) 
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l.lbrahim en-Neha! 

Kufeli, Hanefi mezhebinin gelişiminde büyük emeği ve katkısı olan bir ilim 
adamıdır. Şa'blye pek yaklaşamayan Hammad'ın sürekli olarak danıştığı isimdir. 

Kaynaklarda adı Şa'bi ile bitişik geçer. Birisi hadise hakim, birisi fıkıhta üstat 
olan bu ikili birbirlerini tamamlar niteliktedir. Nitekim imam Şa'öı şöyle demiştir: 
"ibrahim bir fıkıh ocağında yetişti. Fıkhını öğrendi, geldi bizimle çalıştı. Ve hadisi
mizin özünü kaptı. Ailesinden aldıklanyla bizden edindiklerini birleştirdi."27 

ibrahim en-Nehai, yaşrt aimaianna rağmen, Şa'blye derin hürmet duyar, o 
geldiğinde ayağa kalkar, yer verirdi. Ve "Şa'bi ile ibrahim bir araya geldiklerinde 
ibrahim hep susardı.''28 

Kaynaklanmızda bu iki ilim -adamının mukayesesİ yapılmakta ve şöyle de
nilmektedir: ibrahim kıyasçı, Şa'bi ise eserci idi. Normal şartlar altında Şa'bi hare
ketli ve serbest, ibrahim çekingen ve tutuk olur; fetva geldiğinde Şa'bi çekingenle
şir, ibrahim ise açılır ve konuşur da konuşurdu?9 

Hicri 95 senesinde ibrahim en-Nehai toprağa verildikten sonra KQfe kab
ristanından aynlırken Şa'bi şöyle demişti: "En alim insanı gömdünüz." 

Şaşınp "Hasan'dan da mı?" diye soranlara da, "Evet, Hasan'dan da Basra
lılardan da, KOfelilerden de, Şamlllardan da, Hicazlllardan da bilgiliydi" şeklinde 
cevap V€;:!rmiştir.30 

2. EbO Hanife 

EbQ Hanife, imam Şa'blnin akranı olmaktan ziyade, talebesi konumunda
dır. Zeheblnin ifadesiyle "0, EbQ Hanife'nin bir numaralı hocasıdır."3 ı Aynı za
manda o, genç EbQ Hanife'yi keşfeden ve ilme sevk eden kişidir. Bu ilginç olayı 
bizzat imam-ı A'zam'dan dinleyelim: 

"Bir gün Şa'blnin yanından geçiyordum. Oturuyordu. Beni yanına çağırdı 
ve "Kimlerle görüşüyorsun?" diye sordu. "Çarşıyla ilgileniyorum" dedim. "Pazar 
bağlantılannı kastetmiyorum; ilim adamlanndan kimlerle ilişkin var?" dedi. "Onlarla 
pek yakınlığım yok efendim" diye cevap verdim. Bunun' üzerine bana dedi ki: 

27 M. 2:ahid ei-Kevseri. Fıkhu ehfi7-lrdk ve haiisuhum, (thk Abdulfettah Ebu Gudde), MektebetG'I
Matbuati'l-lslamiyye, s. 47. 

28 Zehebi, Siyenı a'ldmi'n-nubeld, N/303; ibn Asaklr, Tdrfhu 'medineti Dımeşk, '>O<Y/367. ibnu's-Salah'ın 
Ulümu1-hadis'inde 'Muhaddisin Adabı' başlığı altında yazdığı "Sonra-şu da var. Bu işi kendisinden 
daha iyi bilen birisinin huzurunda hadis rivayetinde bulunmak muhaddise yakışmaz ibrahim ile Şa'bi 
bir araya geldiklerinde ibrahim ağzını açmaz, tek kelime konuşmazdı" satırlan herhalde bu nakillere 
dayanmaktadır. Bkz: ibnu's-Salah, EbO Amr Osman b. Abdurrahman eş-ŞehrezOıi, U/Qmu'/-hadis, 
(thk NOruddin 'ltr), Daru'I-Rkr, 1. Baskı, Dımeşk 1986, s. 239. 

29 Zehebi, Siyenı a'ldmi'n-nubeld, IV/303; Tezkiratü'l-huffdz, V82 vd. 
30 Kevseıi, Fıkhu ehli'l-lrak ve hadisuhum, s, 47. 

Jı Zehebi, Tezkiratü'l-huffdz, 1179. 
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"Aman ihmal etme. ilmi de düşün, alimlerle de çalış. Çünkü ben sende uyanıklık 
ve hareket görüyorum." Sözü gönlümde yer etti. Çarşıyı pazan boş verip ilim 
ôğrenmeye başladım."32 

Bu olay gerçekleştiğinde EbO Hanife yirmi yaşını aşmamış olmalıdır. Çünkü 
kendisi hicri 80 doğumludur; imam Şa'bi kendisinden net altmış yaş büyüktür ve 
en önemlisi genç EbO Hanife daha ilme başlayacak, mesafe alacak 
ve 'haram olan bir şeyin adanması' konusunu tartışmak için üstadın kapısını çala
cak ve hatta tartışmadan galip aynlacaktır. 

"EbQ Hanife, Şa'bfnin yanına geldi ve ona bu meseleyi [yani günah olan 
bir şeyi yapmayı adamanın hükmün~] sordu. Şa'bi "Bir şey gerekmez; çünkü 
adanan şey günah bir şeydir" de& Bunun üzerine Eba Hanife "Peki ama zıhar da 
günah değil mi? Allah onun kefaretini emretmiş?" deyince Şa'bi şaşırdı kaldı. "Ah, 
sen de şu bizim reycilerdensin!" dedi.33 

Biz, daha başka nakillerde, imam Ebu Hanife'nin, ölümüne kadar Şa'bi ile 
ilişkiyi kesmediğini ve onu "Şa'biyi görürdüm. ipek giyerdi, şairlerle yarenlik eder
di" diyerek etrafındakilere anlattığını görüyoruz?4 

D. Halkla Ilişkileri 

Ünlü hadis ravisi A'meş'in "Kendisiyle görüştüm. Çok düzgün konuşan ga
yet fasih bir Arap'tı"35 ifadesiyle tanrttığı Şa'bfnin dikkat çeken yönlerinden birisi 
de popülerliğidir. Halkla kurduğu ilişkilerin nft:eliği, Nasreddin Hoca'nın 

(683/1284) durumunu andınr nft:eliktedir. Gerek bire bir diyaloglarda, gerekse 
toplu ders ve fetva oturumlannda halkla arasında herhangi bir anlaşma sorunu
nun yaşandığı tespft: edilmemiştir. 

Kaynaklardaki bilgilere göre, resmi görevlerde bulunmasına rağmen, 

Şa'bi'nin Kufe'de belli bir mekanı yoktu. Çarşı pazarda dolaşır, olaylan yerinde ve 

ıı Bkz: Muhammed EbO Zı;hra, EbO Hanife, Kahire, 1947, s.IS-19; Konya, 1973, s. 23.lbn Hacer ei
Heytemi de bu noktaya dikkat çeker. '"Daha önce de belirttiğimiz gibi, sağlıklı olan, onun KQfe'de 
doğduğu, orada büyüdüğü, ilk gelişim çağında kendisini yetiştiği sahabelerden ilim almaya motive 
edecek birisiyle karşılaşmadığı, dolayısıyla alışverişle uğraştığı, bu halin Allah karşısına imam-ı Şa'bfyi 
çıkarana kadar devam ettiği, ilimle ilgilenmeye, alimlerle oturup kalkmaya uyanmasının Şa'bi saye
sinde olduğu, Şa'binin ondaki uyanıklığı ve necipliği fark ettiği için böyle davrandığı ve Imarnın sözü 
kalbine düşünce çarşıyı pazan bırakıp ilme yüklendiğidir." lbn Hacer ei-Heytemi el-Mekki, ei
Hayrdtu'J-hısdn fi mendklbi'J-lmdmi'J-A 'zam Eb/ Hanife en-Nu'mdn, Mısır 1304, s. 26. 

ıı Serahsi, el-Mebsut. Vlll/142. 
34 ibn Sa' d, et-Tabakdtü'l-kübrd, Vl/25 1. 
35 ibn Asakir, Tdn1ıu medineti D1meşk. XX:V/377. 
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anında halletmeyi severdi.36 "Gerçek ilim adamı, bilince gururlanmaz; öğretirken 
, d_e sıkmaz" derdi?7 

Bir adam vardı. Evinin ihtiyaçlannı gidermek için çarşıya iner, yolu mescide 
uğrar, 'Gireyim de iki rekat namaz kılayım; sonra gider alacağımı alınm' der, 
Şa'binin konuştuğunu görür, dinlemeye oturur ve yapacağı işlerin zamanı geçip 
de çarşı kapanana kadar kalırdı. Sonra da Şa'biye şöyle seslenirdi: "Hey ihtiyaçlan 
dondurani Hey ihtiyaçlan öldüren!'.38 

işte Şa'binin -ilim adamlığıyla paralel yürüttüğü- bu popülerliği ibn Sirin 
( 1 1 Of729) tespit etmiştir. 

"Şa'biye sanlın. KOfe'ye geldiğimde kocaman bir ders grubu vardı, kendi
sinden her an fetva isteniyordu ve_ d günlerde RasOiullah'ın (sav) ashabına her 
yerde rastlanabiliyordu."39 

Peki bu yoğun ilginin temelinde ne vardır? Kanaatimizce asıl neden 
Şa'binin toplumu ve insanlan iyi tanıması,40 etkileyici bir dile sahip olması, hazır
cevaplılığı ve üstün bilgisidir. Bu arada ilginç bir bağlantı olarak, 'Şa'bi kelimesinin 
Arapçada ifade ettiği 'halkla yakın ilgili' anlamına da değinmek uygun olacaktır. 

E. Siyasilerle Ilişkileri 

Dönemindeki alimierin genel tutumunun aksine idarecilerden uzak kalma
yan Şa'bi, sultaniara yıllarca danışmanlık, elçilik, 41 hocalık, şairlik. kadılık, 42 yoldaşlık 

36 "Şa'bi ile beraber yüriiyordum. Geldiğini gören bir adam kalktı ve şunu sordu: Ramazandan bir gün 
önce oruç tutmaya başlayanlar hakkında ne diyorsunuz? ... " (EbG Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, W/315) 

37 EbG Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, IV/323. 
36 ibn Asakir, Tdıilıu medineti Dımeşk, X:X::V/377. 
39 Zehebi, Siyeru a'lc1mi'n-nubelc1, IV/300 ve 302; Tezkiratü'l-huffdz, V82; EbG Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, 

IV/31 O; ibnu'I-Cevzi, Sıfatu's-sa{Ve, 111175. 

-ıo Bu tanıma iki yönlüdür. Birincisi Mekhul'e "Geçmiş sünneti Şa'biden daha iyi bilene rastlamadım" 
(ibn Sa'd, et-Tabakdtü'l-kübrd, VV254; lbnu'I-Cevzi, Sıfatu's-sa{Ve, 111175) dedirten maziyi tanıma; 
diğeri ise tamamen kendisine ait olan sosyolojik tespitler ve psikolojik gözlemlerdir. Grup psikoloji
sini anlatan "sınıf kalabalıklaşınca ya fiskos olur, ya gümbürtü" (Eb O Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, IV/323) 
sözü, "Peygamberinden sonra anlaşmazlığa düşen tüm toplumlarda ehl-i batı! ehl-i hakkı yenmiştir" 
(EbG Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, IV/313) açıklaması, sünnetullahı vurgulayan "Allah gruplan topluluklara 
asla baskın çıkannaz" (EbG Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, W/315) cümlesi ve "Zamane çocuklannın nzkla
n, kısalan ömre karşılık çoğalan akıl oluyor" (EbG Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, IV/324; Zehebi, Siyeru 
a'ldmi'n-nubeld, W/313) gözlemi, onun toplumaseçici bir gÖzle baktığını göstennektedir. 

41 Halife Abdülmelik b. Mervan, Bizans imparatoruna elçi olarak Şa'biyi göndenniştir. imparator, 
Şa'binin her soruya karşılık verişine hayran kalmış, hiç adeti olmamasına rağmen onu günlerce ağır
lamıştı. Sonunda Şa'bi artık dönmek istediğini bildinniş, kendisine "Siz memleketinizin hanedanından 
mısınız?" diye soran imparator, "Hayır. ben öylesine bir Arap vatandaşım" cevabını alınca, Halifeye 
iletilrnek üzere eline bir kağıt tutuştunnuştu. Dönünce kağıdı okuyan Abdülmelik içindekileri 
Şa'biye de aktannış; "Içlerinde bu varken hala başkasını başkan seçen bir toplum ... Pes yani!" yazısını 
göstenniş ve aralannda 'imparatorun amacının ne olabileceği' konulu bir konuşma geçmiştir. Olayın 
Şa'binin ağzından anlatımı ve aynntılan için bkz: ibn Hallikan, Vefeydtü'/-a'ydn, IIV 13; Zehebi, Siyeru 
a'ldmi'n-nubeld, W/304. 
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ve rehberlik yapmıştır. öte yandan, ilişkilerinde şahsiyetli ve motedeyyin davran
dığı, yeri geldiğinde tavır koyup "isterse Abdülhamid'in oğlu olsun!"43 dediği ve 
hatta icabında silahına sanlıp Haccac'a (95/714) karşı ayaklandığı da bilinmektedir. 

Zamanının etkin gözlemcisi ve bu noktada Şa'bi ile aynı yolun yolcusu 
olan edebiyatçı yazar Cahız'ın (255/869) tespitlerine göre "Doğrusunu söylemek 
gerekirse, Şa'bi, sultanını idare ediyordu"44 ve "Abdülmelik b. Mervan'ın çocukla
nna öğretmenlik yapıyordu.''45 

imam Şa'blnin idare etmekte belki de en fazla zorlandığı ve riske girdiği 
olay ibnü'I-Eş'as olayı olmuştur. Bu hadisenin gelişimini anlatan Zehebi 
(748/1347), Irak'ın Kuran ehli, salih hocalannın 'zulmetmesi ve namazı geciktir
mesi' nedeniyle Haccac'a karşı çıkıp ayaklandıklannı, isyanı başlatanın eşraftan 

sözü dinlenir bir adam olan Abdurrahman ibnü'I-Eş'as olduğunu, yüz bini aşkın 
insan toplayarak savaştığı Haccac'ı mağlup etmeye çok yaklaştığını, ama sonuçta 
yenildiğini ve Haccac'ın "karşı taraftan eline geçirdiği kim varsa hepsini öldürdü
ğünü' belirtmektedir.46 

Bu olaydan önce Haccac ile de yakın iletişimi olan Şa'bi, savaşta KQfe'nin 
kuralan ile birlikte ibnü'I-Eş'as'ın yanında yer almış, savaş meydanında iki ordunun 
ortasına geçip Haccac hakkında ağır beyanlarda bulunmuş ve mağlubiyetten 

sonra dokuz ay süreyle ev hapsi yaşamak zorunda kalmıştır. 

Ardından Fergana'ya giden Şa'bi, Kuteybe b. Müslim'e (96/715) sığınmış, 

ama onun orada olduğunu öğrenen Haccac, Kuteybe'ye "Yanındaki Şa'bi! Kaçınr
san elini ayağını doğranm ve seni derhal azlederim!" diye 111ektup yazmış ve 
KQfe'ye dönüşünde de eziyet görmekle birlikte önceki ilişkileri sayesinde öldü
rülmekten kurtulmuştur.47 

42 Şa'bi, Ömer b. Abdülaziz'in Kufe kadısıdır. Bkz: ibn Sa' d, et-Tabakdtü'l-kübrd, Vll252; ibn Hacer ei
Askalani, Tehzı"bu't-Tehzib, V/67. 

43 Abdulhamid, Ömer b. Abdülaziz'in Irak valisiydi. Şa'biyi kadılığa o getirmişti. Bkz: ibn Sa'd, et-
Tabakdtü'l-kübrd, Vl/252 · 

44 Qhız. EbO Osman Amr b. Bahr ei-Kinani, Rasdilu'/-G:ıhız, Mektebetü'I-Hanci, Kahire 1979, 111206. 
45 Ohız. EbO Osman Amr b. Bahr ei-Kinani, ei-Beydn ve't-tebyin, Beyrut 1993, s. 243. 
46 Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nube/d, IV/306-307. Bu mücadelede, savaş sonrasında yakalanan büyük alim 

Said b. Cübeyr, Haccac'ın huzurunda idam edilmiş ve Mekkeli tefsir üstadı Mücahid de Haccac'ın 
ölümüne kadar zindanda kalmıştır. Bkz: Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı enbiyd ve tevdrih-i hu/efd, Bedir 
Yayınevi, istanbul 1976, 11700, 706-707. 

47 Zehebi, T ezkiratü'l-huffdz, 1/85-86. 
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F. Şia Karşrtlıgı 

Önceleri Şii olan Şa'bi, zamanla onlann yanlış gidişlerini gördükçe ve sev
gisini kaybedince Şii görüşleri terk edip cephe almıştır. Hayatının geri kalan bölü
münde Şiileri ciddi biçimde eleştirmiştir.48 

Gün geçtikçe muhalefeti sertleşmiş, "Kuş olsalar akbaba, dört ayaklı olsalar 
yaban eşeği olurlardı!"49 gibi ağır ifadelerle konuşmaktan çekinmemiştir. Kendisi
nin hadise duyarlı olması, Şii kitlenin ise Rasulullah'a (sav), arkadaşianna ve bilhas
sa Hz. Ali'ye yalan haberler isnat etmesi, tartışmayı körOklemiştir. 

"Bu ümmette Ali'nin üzerine yalan konuşulduğu kadar hiç kimseye konu
şulmamıştır''50 diyen Şa'bi, etrafındakilere Şia'dan uzak durmalan konusunda 
telkinlerde bulunmuştur. "Salih mürninleri ve salih Haşimoğullannı sevin; Şii olma
yın!"sı 

Şa'bfnin Şia aleyhindeki sözleri özellikle Rafızilere reddiye sadedinde yazı
lan eserlerde geniş biçimde nakledilmektedir. Sözgelimi Şa'bfnin samimi dostu 
Malik b. Mığvel'e Şiayla ilgili olarak verdiği birtavsiyesi şöyledir. 

"Bu akımlara karşı sizi uyanyorum. islam'a ne aşık olduklan ndan, ne akıbet
Ierinden korktuklanndan girmişlerdir. Varsa yoksa ehli islam'a kinlerinden bunu 
yapıyorlar. Ali (ra) bunlan ateşle yaktı; olmadık yerlere sürdü. Abdullah b. Sebe 
de bunlardandır. Aslen San'alı bir Yahudi'dir ... "52 

"Malik ibn Mığvel Şa'bfye şunu sordu: Bunlardan niye aynlmıştın? 

Şa'bi "Kof kütüklerle, içi boş hayallerle uğraşıyorlardı" dedi ve şöyle devam 
etti: 

"Bak Malik; boyunlannızı bana köle olmacasına verin desem verirlerdi. 
Evimi altın doldurun desem doldururlardı. Hatta şu evimi haccedeceksiniz desem 
yaparlardı. Ali'nin ağzından söyleyeceğim bir tek yalana karşılık emin ol bunlann 
hepsini yaparlardı. Ama asla!" 

"Malik; ben ne kadar yanlış akım varsa hepsini inceledim. Bunlardan daha 
aptalını da görmedim. Kuş olsalar akbaba; dört ayaklı olsalar yaban eşeği olurlardı . 
... Bozmak istiyorlar. Yahudi lider Yuşa oğlu Pavlos Hıristi~anlığı nasıl bozduysa 
bunlar da islam'ı öyle bozmak istiyorlar ... " 53 

48 lbn Sa' d, et-Tabakdtü'l-kübrd, VV248. 
49 ibn Asakir, Tdtihu medineti Dımeşk, >0011373; ibn Sa' d, et-Tabakdtü'l-kübrd, Vl/248. 
50 Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nube/d, IV/295; Tezkiratü'l-huffdz, 1184. 
51 ibn Sa'd, et-Tabakdtü'l-kübrd, Vl/248. 
52 ibn T eymiyye. Mecduddin Ebu'I-Serakat ei-Harrani, Minhdcu's-sunneti'n-nebeviyye, Mektebet lbn 

Teymiye. Kahire 1989, 1123. 
53 ibn Teymiyye. Minhdcu's-sunneti'n-nebeviyye, 1128-33. Ilerleyen bölümlerde Şia ile Yahudiler arasın

daki ilginç benzerliklere dikkat çekilmektedir. 
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G. Karakterinden Çizgiler 

"Borçlu giden tüm akrabalanmın borçlannı ödedim. Asla hiçbir köleme 
tokat atmadım. Milletin toplanıp baktığı şeyler için de sevgili gözlerimi yorma
dım"54 diyen Şa'bi, en az bilgisiyle gördüğü alaka kadar sempatik tavırlanyla da ilgi 
toplamıştır. Karakterinden çizgiler başlığı altında onun kendine has yönlerine 
temas edilecektir. 

1. Giyim Kuşarnı 

Şa'bfyi anlatanlar, onun lüks ve gösterişli elbiselerini anlata anlata bitire
mezler. Kimisi "Onu aslan postu üzerinde otururken gördüm"55 derken, kimisi de 
"Samur kürkler içinde ve tilki derileri giyinerek namaz kıldığını"56 söyler. 

imarnın sevdiği ve çok giydiği renklerin başında kırmızı ve yeşil gelir. Kırmı
zı benekli keten bir eteğinin olduğu, ridasını omzuna almadan namaz kıldığı, sık 

sık kınalandığı gelen bilgiler arasındadır. Aynca ipeğe yakın maddeler giydiği de 
belirtilmektedir. 

2. Eleştirelligi 

Zemahşeri (538/ 1 143), Musa-Hızır kıssasını değerlendirirken şu tespiti 
yapmaktadır: "Yanlış bir uygulamayı gözlemlediği anda. düzeltici yapıda olan bir 
kişinin içini sanveren hamiyet. hakikaten dayanılmaz bir şeydir."57 

imam Şa'bfnin de, şahit olduğu ve doğruluğuna inanmadığı şeylere anında 
müdahale ettiğini görüyoruz. Sözgelimi, Ebu Hanife'nin hacası Hammad'ın KOfe 
mescidinde kurduğu tartışmalı ders düzeninin Şa'bi tarafından şiddetle protesto 
edildiği bir gerçektir. KOfeli Şiiler de Kadı Efendi'nin haklı tenkitlerinden nasiplerini 
almışlardır. 

imam Şa'bfnin gruplara ciddi bir tarzda yönelttiği eleştiriler, şahıslar söz 
konusu olduğunda hafifler ve takılmaya dönüşür. Sözgelimi A'meş, kendisine 
yöneltilen "Ebu Muhammed, niye Şa'bfye hiç gitmiyorsun?" sorusuna şöyle cevap 
vermiştir: "Nasıl gideyim de! Beni gördü mü benimle kafa buluyor; 'Ha, alim müs
veddesi gel bakalım!' diyor; beni ona buna benzetiyor. Halbuki ibrahim'e gitsem 
beni el üstünde tutuyor."58 

Si Zehebi, Siyenı a'ldmi'n-nubeld, 1Vfl99; Tezkiratü'l-huffdz, 1181. 

ss ibn Sa'd, et-Tabakdtü'l-kübro, Vl/253. 

s6 ibn Sa'd, et-Tabakdtü'l-kübro, Vl/254. 

, Zemahşeri, Ebu'I-Kasım Qrullah, e/-Keşşdf 'an hakdiki ğavdmıdı't-tenzıl ve 'uyQni'l-ekdvıl fi vücühi't
te'vı/, (t'ık Muhammed Abdüsselam Şahin), Daru'I-Kütübi'l-'llmiyye, 1. Baskı, Beyrut 1995. 111706. 

sa Zehebi, T ezkiratü'l-huffdz 1182. 
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A'meş'in sığındığı ibrahim en-Nehai de -can dostu olmasına rağmen ve 
belki biraz da bu yüzden- kendisini imarnın takılmalanndan kurtaramamaktadır. 

' Yine A'meş şunu rivayet etmektedir: 

"Şa'bi, ibrahim'i kastederek 'Şu tek gözlüye bakar mısınız?! Gece gelir bana 
1 danışır; gündüz çıkar öğrendiğiyle fetva verir!' derdi.''59 

Şa'bi, EbQ Salih'e rastladığında da onun kulağını tutar ve "Kuran'ı tefsir 
edersin ama Kuran okumazsın!" diye sitem ederdi.60 

Tabii ki hayatı boyunca KOfeli ilim adamının karşısına hep sabırlı ve anlayışlı 
yakın dostlar çıkmamıştır. Aşağıda yer alan ve birçok yönden ibret verici olan 
olayı bizzat kendisi şöyle anlatmaktadır: 

"Bir mescide girdim, namaz_kılacağım. Neyse namaza durdum. Yanı ba
şımda da kocaman sakallı bir hoca... Etrafına adamlar toplandı; onlara bir şeyler 
anlatıyor. Derken şeyh bir hadis rivayet etti. "Bana tilanca anlattı, o da tilancadan 
dinlemiş ... " diye başlayıp Rasulullah'a (sav) kadar vardırdı: 

''Tabii ki Allah iki tane sur yaratmıştır. Her bir surun da iki üflemesi vardır: 
Birisi düşüş için, ötekisi kalkış için!" 

Namazımı biraz çabuk kılmaktan kendimi alamadım. Bitirdim ve dedim ki: 
"Yahu hocam, Allah'tan kork! Gözünü seveyim yalan yanlış rivayet edip durma 
Allah varsa yoksa bir tane sur yarattı. Ve iki üflemeli olan da odur: Birisi düşüş, 
birisi kalkış." 

Bana dedi ki: "Ah utanmaz adam! Ben sana 'tilanca tilancadan .. .'diyorum; 
sen tutmuş bana karşılık veriyorsun!" 

Sonra da şeyh, pabucunu kaldırdığıyla kafama indirdi! Millet de ona uyup 
beni pataklamak için başıma üşüşmesin mi? Valiahi kardeşim, yemin edene kadar 
yakarnı bırakmadılar. Yani 'Allah otuz tane sur yaratmıştır, her surda da bir üfbrük 
vardır' dedim de canımı güç bela kurtardım!"6 ı 

3. Noktedanlığı 

Amir b. Yesaf anlatıyor: Bir gün Şa'bi bana "Gel şu hadisçilerden kaçalım!" 
dedi. Neyse çıktık Derken yaşlı bir adama rast geldik Şa'bi adama "Ne iş yapar-
sın?" diye sordu. Adam "Yamacıyım" dedi. Şa'bi "Bizim kınk bir testi var; onu süiFDtıa 

bizim için bir zahmet yamayıversen" deyince adam "Tabi, bana kumdan bir dikiş 135 
ipliği bulmak hitfunda bulunursan neden olmasın?" cevabını verdi. 

59 Zehebi, Age, V85. 
60 Zehebi, Age, 1/83. 
61 Ali ei-Kari, el-Esrônll-marfıia fi'l-ahbôri'J-mavdQa, Beyrut 1986, s. 85-86. 
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Şa'bf bu sözü duyunca gülrnekten yerlere yattı ve bana dönerek şöyle 
dedi: 

"Nasıl, Ashab-ı hadisle oturmaktan daha iyi gidiyor değil mi?"62 

Şa'bfnin bir anlamda Nasreddin Hoca ile özdeşleştirilebilecek hazırcevap
lılığı sık sık gündeme gelmiştir. Kendisine "iblisin kansının adı neydi?" diye soran 
bir hamala "Biz o düğünde yoktuk" cevabını vermiş;63 kendisini yolda bir kadınla 
beraber görüp "Şa'bf hanginiz?" diyen bir adama da kadını göstererek "Bu!" de
miştir.64 

4. Bilmedigi Konularda "Bilmiyorum!" Diyebilmesi 

Kaynaklardaki bilgiler, imam Şa'bfnin ilmi alanda prensip sahibi olduğunu 
ve vasat bir ilim yolcusunda bile a.Sgari bir ahlaki seviye aradığını göstermektedir. 
O'nun önemsediği ve olmazsa olmaz dediği temel değerlerden bazılan şöyle 
sıralanabilir: Ağırbaşlılık, zeka, amel, Allah Rasulü'nü (sav) ve arkadaşlannı sevmek, 
Allah'tan korkmak, insanlar arası münasebetlerde ölçülü davranmak ve bilmediği 
veya doğruluğundan emin olmadığı şeyler hakkında 'bilmiyorum' diyebilmek 

Bu son erdem, adeta onunla özdeşleşmiştir. Bir arkadaşı, Şa'bf için "Onun 
kadar 'bilmiyorum' diyenini görmedim" der.65 O, tıpkı bu konudaki hassasiyetle
riyle meşhur imam Malik ve Kasım b. Muhammed gibi, sağlam ve tutarlı olan yolu 
seçmiş ve ölümünden sonra darbı mesel haline gelecek şu özlü sözünü söylemiş
tir: "Bilmiyorum, bilmenin yansıdır."66 

Bu tavnnı beğenmeyip kendisini ayıplayan dostlanna verdiği ayet içerikli 
cevap ise kayda değerdir. Şa'bf, kendisine sorulan bir mesele için şu açıklamayı 
yapmıştır: 

"Yahu çok çetrefilli, biraz da tuzlu ... Tam bilemeyeceğim. RasQiullah'ın 

(sav) ashabından birisine sorulsa onun da başına bela olurdu. Aynca biz daha işin 
başındayız, kuyruğuna henüz gelmedik!" 

62 ibn Asilir, Tdrihu medineti Dımeşk, XXV/418. Bu haber Imam Zeh~bi'nin iki kitabında da (Siyeru 
a'ldmi'n-nube/d, IV/31 1; T ezkirotü'l-huffdz, 1/87) geçmekte; fakat Zehebi ehli hadiste ilgili son cOmle
ye yer vermemektedir. 

63 lbn Asakir, Tdrihu medineti Dımeşk, XXV/415; Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nubeld, W/312 
64 Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nubeld, IV/31 1. 
65 Danmi, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, Sünenü'd-Ddrimi, (thk Fevvaz Ahmed Zomerli, 

Halid es-Seb' el-Alemi), 1. Baskı, Beyrut 1987, 1/64; lbn Asilir, Tdrihu medineti Dımeşk, XXV/365; 
Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nube/d, W/302; ibn Sa'd, et-Tabakdtü'l-kübrd, Vl/250. 

66 Darimi, Sünen, 1174. Ali el-Kati de şöyle diyor. "Bilmiyorum, ilmin yansıdır. Dariminin Sunen'inde, 
Beyhakinin de Medhal'inde rivayet ettiği gibi, Şa'binin sözOdür.· Bkz. Ali el-Kati, NOruddin Ali b. 
Muha;nmed b. Sultan, ei-Esrdru'l-merfii'a fi1-ahbdri'l-mevdu'a, (thk Muhammed b. Lütti es-Sabbağ), 
2. Baskı, Beyrut 1986, s. 364. 
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Bunun üzerine yanında bulunan arkadaşlan "Şu halinden senin adına utanç 
, d~yuyoruz!" demişler; Şa'bi ise onlara şöyle mukabelede bulunmuştur. "Ama 
hatın sayılır melekler 'Estağfırullah, senin ·bize öğrettiğinden başka bilgimiz yok' 
derken hiç utanmamışlardı!"67 

5. Geniş Bakış Açısı 

Şa'bfnin rahat karakteri, ilim anlayışına ve ilmi hayatına da büyük ölçüde 
hakimdir. Bu rahatlığın hadis açısından manen rivayetle, fıkıh bakımından da fetva
Iann esnekliğiyle bağlantısı kurulabilir. Sözgelimi "Tuvalette hapşıran bir insanın 
hamd etmesi gerekir mi?" sorusuna Şa'bi "Her halokarda Allah'a hamd edecek" 
cevabını verir.68 Kurbanlık alacak para bulamayan kıt gelirli bir adamın durumuna 
yorumu ise "Elim dardayken kendimi kurban almaya zorlayacağıma, elim bolday
ken kesmem daha iyi!" şeklinde olmuştur.69 

O, rahat düşündüğü kadar rahat da davranmış, içinden geleni söylemek
ten . çekinmemiştir. Kendisine kadılıkla birlikte gece sohbetini teklif eden, daha 
doğrusu iki görevi aynı anda yükleyen yönetici ibn Hubeyre'ye "Ben, kaldıramam. 
Bana ya kadılık ya gece danışmanlığı verin" demiştir?0 

Zehebi, Şa'bfnin bütün samimiyeti ve açık sözlülüğü ile söylediği "Ah keş
ke şu ilimden tamamen el çekip kurtulabilseydim! Ne aleyhime olsaydı, ne lehi
me!"7ı sözOnO şöyle yorumlar. "Doğru; çünkü bilgi bilenine karşı bir kozdur. Öyle 

ya, uygulaması gerekir. Cahili uyaracak, yap-yapma diyecek Bir de ihlaslı olarnama 
tehlikesi var. Bir koltuk kapmak, tani dünyaya uzanmak için tutup da bilgiyi övün
me ve boy ölçüşme aracı yapmak var."72 

G. Vefa:tı ve Yankılan 

Şa'bi, hicri 1 1 O yılında, Hasan-ı Basd'nin vefatından kısa bir süre önce 
KOfe'de hayata gözlerini yummuştur. Ağırlıkla KOfe, Medine ve Şam'da geçen, 
çeşitli vesilelerle Bizans'tan Horasan'a, Vasrt'tan Fergana'ya pek çok merkeze 
uğrak yapan ilim dolu, doksan yıla yaklaşan bir hayat böylece son bulmuştur?3 

67 ibn Abdilberr, Ebu Ömer Yusuf b. Muhammed en-Nemeri, Cdmiu beydni'l-1fm ve fadlih, Kahire 
1982, s. 352; lbn Asakir, Tdrfhu medineti Dımeşk, "XXV/366. 

68 Ebu Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, IV/315. 
69 Ebu Nuaym, Hılyetü'/-ev/iyd, IV/314. 
70 Zehebi, Siyenı a'ldmi'n-nubeld, IV/312; ibn Asakir, Tdrfhu medineti Dımeşk, "XXV/404.Ibn Asakir'deki 

diğer bazı rivayet! ere göre Imam Şa'bi kadılığa da uzun süre devam etmemiş ve istifa etmiştir. 
7 ı Ebu Nuaym. Hılyetü'l-ev/iyd, IV/313; ibn Sa'd, et-Tabakdtü'l-kübrd, Vl/250; Zehebi, Siyenı a'ldmi'n

nubeld, IV/303. 
72 Zehebi, Siyenı a'ldmi'n-nubelô, IV/303. 
73 Kaynaklarda ölüm tarihi olarak çeşitli rakamlar verilmekte. 1 1 O tarihiyle beraber 1 04 yılı üzerinde 

de durulmaktadır. Doğumlan gibi ölümlerinin de Hasan-ı Basri ile çok yakın olmasına ve Hasan-ı 

SÜİFD/28 

137 



Ahmed Ürkınez 

SÜİFD/28 

Eş'as b. Sewar anlatıyor. "Şa'bi öldüğünde Basra'ya geldim, Hasan'ın yanı
na gittim ve "EbG Said, Şa'bi öldü!" dedim. "inna Iiiiah ve inna ileyhi raciGn! Ol
dukça yaşlı, ileri derecede bilgili ve gerçekten islam'da yeri olan bir insandı" dedi. 
Muhammed b. Sirin'e gittim; o da aynısını söyledi?" 

ll-Imam Şa'bfnin Hadisçiligi 

Tabii n nesi i için ilim, bir aşktır. Uğrunda geceler gündüzler boyu seve seve 
yolculuk yapılan, gerekleri bir ibadet trtizliğiyle yerine getirilen ve ömür boyu 
ilerlemesi için her türlü fedakarlıkta bulunulan bir süreçtir. 

Hadis ise bilimsel bir çalışma alanından çok, öğrenilen ve hemen pratiğe 
dökülen bir değerler bütünüdür. Hadisi sevmek sahibini sevmekle, hadise uymak 
söyleyenine uymakla eşdeğerdedir. 

Dini anlayışın egemen olduğu, sünnetin belirleyiciliğinin ve Rasulullah'ın 

(sav) konumunun tartışılmadığı bir ortamda hadise yönelen büyük bir kftle söz 
konusudur ve KGfe'de de -kimi zaman sanılanın aksine- oldukça güçlü bir rivayet 
bloğu vardır. ilmi çevreleri kuşatan ortak bir hadis-sOnnet yorumu olmakla birlik
te, kişilerin şahsi eğilimleri de bu mefhumlan anlamlandırmada etkili olabilmekte
dir. 

Şa'bi, islam toplumunun, çekirdek kadroya en yakın halkasında yer alır. 
Akranlan gibi o da, hadisi ve sünneti bizzat o söz ve davranışiann gerçek sahiple
rinden edinmiştir. ilme ayırdığı mesai ile Allah vergisi üstün zekası birleşince, 
rivayete dayalı kıraat ve siyer gibi diğer branşlann yanı sıra hadiste de otorite bir 
isim orta~a çıkmıştır. 

Örnek vermek gerekirse; Şa'bi yaklaşık bir sene Abdullah b. Ömer'le (ra) 
çalışmıştır?5 Bir gün Şa'bi, Peygamber Efendimizin (sav) savaşlanndan bahseder
ken, o sırada oradan geçmekte olan Abdullah b. Ömer onun aniattıkianna kulak 
vermiş ve şöyle demiştir. "Ne kadar güzel aniatıyari Sanki o demlerde bizimle 
beraberdi. Emin olun, olanlan benden bile iyi öğrenmiş.''76 

13 8 Basri'nin ll O vefcıtlı oluşunun kesinliğine binaen bu rakam tercih edilmiştir. Yolculuklan ve gittiği 
yerler için ise bkz: Zehebi, Siyenı a'ldmi'n-nubeld, IV/304 vd. 

71 ibn Sa'd, et-Tabakdtü'l-kübrd, Vl/31 O. 
75 ibn Sa'd, et-Tabakdtü'l-kübrd, Vl/248; Zehebi, Siyenı a'ldmi'n-nubeld, rY/297. 
76 ibn Asakir, Tdtflıu medineti Dtmeşk, XXV/355; Zehebi, Siyenı a'ldmi'n-nubeld, IV/302; ibn Hacer, 

Tehzibu't-Tehzib, V/67; ibn Hallikan, Vefeydtü'l-a'ydn, 111113. Şa'bi, Islam tarihinin temel şahıs kaynak
lanndandır. Bu duruma, Amiroğullaondan bir adamla kavgaya tutuşan bir Esedoğullan mensubunu 
teskin etmesi gerektiğinde yaptığı açıklamalar da örnek gösterilir. "Bak kardeşim, sizin hiçbir Arap:a 
nasip olmayan altı tane özelliğiniz var" diyerek söze başlamış ve Rıdvan bey'atında ilk el uzatan kişi
den savaşta ilk defcı uygulanan sancak taşıma ~ini üstlenen kişiye kadar altı ayn ilki Esedoğullan kabi
lesinden gelen sahabilerin gerçekleştirdiğini sırasıyla anlatmıştır. Bkz: Ebü Nuaym, Ht/yetü'l-evliyd, 
IV/315-316. 
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Şa'bi kendisine "Bu kadar bilgiyi nasıl öğrendin?" diye soranlara şöyle ce
vap verirdi: "Kimseye güvenmeyip, ülke ülke dolaşıp, eşek gibi dayanıp, karga gibi 

'erkenci davranmakla!"77 

A Kullandı~ı Metot ve Kriterler 

"Sünnet hususunda azla yetinmek, bid'at uğrunda ölesiye çalışmaktan iyi
dir"78 sözüyle bilinen imam Şa'bfnin gerek sünnet kavramının önemi üzerine, 
gerekse hadis öğrenimi ve rivayeti konusunda kendisine özgü ve oldukça yerleşik 
yöntemleri bulunmaktadır. Sözgelimi öğrenmeyi kolaylaştıran bir unsur olarak 
oruç tutmayı tavsiye etmiş ve özellikle et yemek konusunda hayat boyu sıkı bir 
rejim uygulamıştır.79 

Bir başka açıklamasında "Biz;-hadisi ezberlemede, onu uygulamaktan güç 
alırdık"80 diyerek öğrenilenleri hayata·. geçirmenin yarannı vurgulayan Şa'bfnin, 
hadis ·Sahasında göz önünde tuttuğu bazı prensipler ise şunlardır: 

1. Kesinlik kazanmış mevkuf bir haberi, zayıf bir merfO hadise tercih et-
me k 

Asım ei-Ahvel anlatıyor: Şa'bi bana bir hadis söyledi. "Bu, Rasulullah'tan 
(sav) merfO olarak da rivayet ediliyor" dedim. Bana şöyle cevap verdi: "içinde bir 
eksiklik veya fazlalık olma ihtimali göz önüne alındığında, daha alt seviyede biri
sinden gelmesi bizim açımızdan daha iyidir."8 ı 

2. Sadece sıhhati hadisçilerce tescil edilmiş rivayetleri anlatıp c;!elil olarak 
kullanmak 

O dönemde, yeni yeni oluşmaya başlayan aynlıkçı tirkalann (özellikle 
Şia'nın) etkin olduğu KOfe'de piyasaya sürekli bir biçimde uydurma hadis sürülü
yordu.82 öte yandan, hadisle uğraşanların içinde kıyıda köşede kalmış rivayetleri 
derlerneyi marifet sayaniann bulunması, yanlış haberlerin yayılma riskini arttınyor
du. Böyle bir ortamda hangi ölçüye göre hareket ettiğini Şa'bi şöyle anlatır: "Sa
dece ve sadece ehli hadisin birlikte kabul (icma) ettikleri hadisleri anlattım.''83 

3. ihtilaf halinde Hz. Ömer'in hareketlerini ölçü almak 

n Abdulfettah EbO Gudde, Safahat min sabri'/-ulemd, Mektebetü'I-MatbOati'l-islamiyye, Beyrut 1994, s. 
SI; ibn Asakir, T drflıu medineti D1meşk, XXV/355; Zehebl, Siyeru ci'lc1mi'n-nubelc1, IV/300; T ezkiratü'l
hu(fdz, 118 ı. 

78 ibn Asakir, Tdnnu medineti D1meşk, XXV/371. 
79 "inanın, unUtacağım diye korkudan et yiyemiyorum!" (EbO Nuayrn. Hi/yetü'/-ev/iyd, IV/318) 
80 lbn Abdilberr, Cdmiu beydni'l-llm ve fadlih. s. 291. 
8 ı Zehebl, Siyeru a'lc1mi'n-nubelc1, IV/307. 
82 Şa'bl, Muhtar es-Sekati'den (67/687) aynlışlannı şöyle anlatır. "Bir gün bize bir kağıt çıkardı ve 'Bunu 

bu gece Ali'den aldım' dedi. Biz de çektik Medain'e gittik!" Hatib ei-Bağdadi, Tdnn-u Bağddd, 
Xll/252. 

83 Zehebl, Siyeru a'lc1mi'n-nubelc1, IV/313; Tezkiratü'l-huffdz, 1/83. 
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Bir ilim adamı, özellikle de bir hukukçu için, karşı karşıya kaldığı problem
Ierin çözomande başvurabileceği kaliteli bir referansa sahip olmak boyok bir 
avantajdır. Halife Ömer'in hukuk sahasında yaptığı özgon icraatlar, bu bakımdan 
az rastlanır bir fırsat ve eşsiz bir örnek teşkil eder. Hz. Ömer' eaşinalığını ve say
gısını "Ömer'in kamçısı Haccac'ın kılıcından heybetliydi"84 ifadesiyle ortaya koyan 
Sa'bl, hadisçilere de fikir verebilecek bir yönteme şöyle dikkat çekmiştir: "Bir şey 
hakkında insanlar ihtilafa düştOklerinde Ömer'in ne yaptığına bak ÇOnkO Ömer 
arkadaşianna danışmadan hiçbir işe girişmezdi."85 

B. Bazı Klasik Problemlere Yaklaşımı 

O dönemde tartışmalara konu olan, hadislerin yazılıp yazılmaması, ashabın 
adaleti meselesi ve ehli hadis-ehli rey rekabeti gibi başlıklar hakkında Şa'bfnin 

görüşleri ve tavırlan önem arz etmektedir. Aşağıda sırasıyla bu konulara dair 
kaynaklarda tespit edilen veriler sunulacaktır. 

1. Hadislerin Yazılle Tespiti Meselesi 

Bu mesele ilk dönemin ciddi tartışma konulanndandır. Özelde hadislerin 
yazılmasına, genelde ise yazıya karşı çıkıp engellemeye çalışanlar olduğu gibi, bunu 
tavsiye edip destekleyenler de olmuştur. 

Söz konusu tartışmalarda imam Şa'bl yazmayaniann safında yer almıştır.86 

Bu noktada en boyok güvencesi, bir defa duyduğu bir şeyi kolay kolay unutmayan 
ve tekrara dahi ihtiyaç bırakmayan mothiş hafızasıdır: 

"Hiç beyazın ostone siyah yazmadım. Bir adam bana bir hadis söylemişse 
onu mutlaka ezberlemişimdir. Ve hiç kimseye de 'tekrar eder misin?' dememi
şimdir."87 

KOfeli ilim adamı bunlan söyler ama yeri geldiğinde şu itirafı yapmadan da 
edemez: "O kadar bilgi unuttum ki... Bir adam sırf onlan öğrenseydi sayelerinde 
alim olurdu.''88 

140 84 ibn Hallikan, Vefeydtii'l-a'ydn, 111114. 
85 Ebü Nuaym, Hılyetii'l-evfiyd, IV/320. 
86 Bununla beraber o, diğer aleyhtarlar gibi başkalannın yazmalanna engel olmamış; bilakis "Benden 

duyduklannızı yazın. isterse duvara olsun!" (ibn Sa'd, et-Tabakdtii'l-kübrd, Vl/250) diyerek teşvikte 
bulunmuş ve kendisinin hiç kalem oynatmadığını ara sıra övünerek belirtmekle yetinmiştir. Yazıya 
başvumnamasının yazmayı bilmernekten kaynaklanmadığını da, kendisi hakkında Haccac'la konuşma
sı için Yezid b. Ebi Müslim'e yazdığı mektuplardan anlıyoruz Bkz: ibn Sa'd, et-Tabakdtii'l-kübrd, 
Vl/249; Zehebi, Siyeru a'/dmi'n-nube/d, IV/306. 

87 ibn Sa' d, et-Tabakdtii'l-kübn:l, Vl/249; Ebü Nuaym, Hılyetii'l-evfiyd, IV/321; ibnu'I-Cevzi, Sıfatu's-sa(Ve, 
111175; Zehebi, Siyeru a'/dmi'n-nube/d, IV/301; Tezkiratii'l-huffdz, 1179; ibn Hacer, Tehzibu't-tehzib, 
V/67 

88 Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nubeld, IV/30 1. 
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Sonuç olarak, ezberleme hadis tahsilinde her zaman için önemli bir yön
!em olmuştur ve Şa'blnin diğer tavsiyeleriyle birlikte uygulanmaya değerdir. "Biz, 
hadisi ezberlemede, onu uygulamaktan güç alırdık Onun peşinde koşarken de 
bize en büyük yardımı oruç yapardı."89 

2. Ashabın Adaleti Meselesi 

Ashaba saygı, Şa'blnin hayatındaki başlıca mücadele alanlanndan birisidir. 
Kimileriyle görüştüğü, kimilerini ise sanki bir akrabası gibi tanıdığı Peygamber 
dostlannın göz göre göre karalanması canını sıkmakta, haklannda kendisine ikide 
bir yöneltilen lüzumsuz sorular asabın ı bozmaktadır. 

O "Ebu Bekir ile Ömer'i sevmek ve onlann üstünlüğünü tanımak sünnet
tendir" demiş90 ve insanlan dört gruba ayırmıştı: Ali'yi sevip Osman'a kızanlar, 
Osman'ı sevip Ali'ye kızanlar, her ikisini de sevenler, ikisine de kızanlar. "Sen 
hangisindensin?" diyenlere "Onlara kızanlara çok bozuluyorum" diye cevap verir
di.9ı 

"Ebu Amr! Bu iki adamla ilgili olarak söylenenler hakkında ne dersin?" di
yen birisine "Hangi bu iki adam?" karşılığını vermiştir. "Ali ve Osman" deyince de 
şunlan söylemiştir. "Vallaha benim kıyamet günü Ali'yle Osman'a rakip olarak 
dirilmeye ne niyetim var, ne de ihtiyacım!''92 

Yanında "Aişe, Peygamberin en çok öfkelendiği kanlanndan biriydi" diyen 
sapkın görüşlü bir adamı "Peygamberinin sünnetinin dışına çıkıyorsun!"93 diyerek 
uyarmıştır. "SOO küsur sahabiye yetiştim. 'Ebu Bekir-Ömer-Osman-Ali' diyorlar
dı"94 diyen imamın aşağıdaki şu sözü ise, Şia'nın tavrının tarihe mal olmuş bir 
yorumudur. 

"Yahudilere soruldu: Dindaşlannızın en hayırlılan kimlerdir? 'Musa'nın as
habıdır' dediler. Hıristiyanlara soruldu: Dindaşlannızın en hayırlılan kimlerdir? 
'isa'nın Havarileridir' dediler. Şiilere soruldu: Dindaşlannızın en şirretleri kimlerdir? 
'Muhammed'in ashabıdır' dediler. Onlar için istiğfar etmeleri emredilmişti; ama 
tuttular onlara sövdüler." 95 

89 ibn Abdilberr, Cdmiu beydni'/-ı/m ve fadlih, s. 291. 
90 Zehebi, Siyeru a'/dmi'n-nube/d, IV/31 O. 
91 Zehebi, Siyeru a'/dmi'n-nube/d, IV/308. 
92 Ebu Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, N/321. 
93 Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nubeld, IV/300. 
94 Zehebi. Siyeru a'/dmi'n-nube/d, IV/30 1. 
95 ibn Teymiyye, Minhdcu's-sunneti'n-nebeviyye, V33-34. 
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3. Hadisin Karşısında Re'yin Konumu Meselesi 

Bilindiği gibi, ilk dönemde ilim adamlannın hadise verdikleri önem, daha 
doğrusu hadisin yanında şahsi görüşü de kullanıp kullanmamalan, ilmi anlayışlannı 
etkiliyordu. Bu durum 'hadisçiler-reyciler' şeklinde gelişen ve ileriki safhalarda 
daha da belirginleşen bir aynma dönüşmüş ve imam Şa'bfnin yeri 'hadisçilerin en 
tutuculanndan olmak' olmuştur. 

Aslına bakılırsa, "Allah 'görüşün nedir?' sorusunun belasını versin!"96 diyen 
Şa'bi bu meseleye hiçbir zaman formel ve akademik yaklaşmamıştır. Onun reye 
yönelik eleştirilerinde tam bir halk adamı havası hissedilir. Yaka silkmeler, muha
tabını ağır dille azarlamalar, yer yer hp.karet içeren ifadeler97 kullanmalar birbirini 
takip eder. Aniatılmak istenen "Peygamberimizin (sav) konuştuğu yerde bizim 
konuşamayacağımız; hadisin her şeye yettiği; dini hukuka insan aklının kanşamaya
cağı ve kıyasın gereksizliği"dir. 

Rey taraftarlannı hedef alan ağır sözleri, kıyası savunan; ama Şa'bfden de 
vazgeçemeyen pek çok Hanefi hukukçuyu zor durumda bırakmıştır. Sözgelimi M. 
Zahid ei-Kevseri bu açıklamalan yorumlarken şunlan söylemektedir: 

" ... ibrahim en-Nehai ve bazı akranlannın açıklamalannda geçen 'reyciler 
sünnetin düşmanıdırlar' söylemi ise 'inançla ilgili konularda önceki kuşaktan devra
lınan yapıya aykın indi mütalaalar' anlamındadır. HaricTieri, Kadercileri, T eşbihçileri 
ve benzeri bid'atçılan kastediyorlar. Yoksa kasrtlan, hükümlerin aynntılannda 

içtihat yapılması filan değildir. Bunu başka yöne çekmek. ifadeleri çarprtıp saptır
mak demektir. Nehafnin kendisi, ibnu'I-Müseyyeb'in kendisi aynntılarda reyle 
konuşanlardan iken nasıl olur da böyle düşünülebilir?! Bunun aksini vehmedenle
rin çarprtmalanna rağmen bu böyledir.''98 

Bu yaklaşım, gerçekten iyi bir kıyasçı ve sağlam bir reyci olan ibrahim en
Nehai için geçerli olabilmekle beraber, Şa'bi bağlamında düşünüldüğünde maale
sef yetersiz kalmaktadır. Çünkü imam Şa'bi, eleştirilerinde hiç bir şekilde kelami 
ekolleri hedef almamakta, bizzat isim vermekte ve tenkitlerini Ebu Hanife'nin 
hocası Hammad'ın mescidinin önünde, eliyle binayı göstererek 

süiFDtıa yapmaktadır. 

14 2 Salih b. Müslim anlatıyor: Şa'bi ile el ele tutuşmuş yürüyorduk Mescidin 
oraya vardık Baktık Hammad mescitte; etrafında da arkadaşlan. Bir yaygaralan bir 
gürültüleri var ... Şa'bi bu manzarayı görünce dedi ki: 

96 Ebu Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, IV/320; Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nubeld, IV/311; Tezkiratü'l-huffdz, 1187. 
97 "Sana Muhammed'in arkadaşlanndan her ne anlatırlarsa hemen kap. Kendi görüşlerine dayanarak 

söylediklerini ise ... " (ibn Abdilberr, Cdmiu beydni'l-ılm ve fadlih, s. 324; Ebu Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, 
IV/319; ibn Sa'd, et-Tabakdtü'l-kübrd, Vl/251.) 

98 Kevseri, Fıkh-u ehli1-lrak ve hadisuhum, s. 24. 
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"Yani bunlar beni bu mescitten öyle bir soğuttular ki ... Evimin izbeliğinden 
, ~aha fazla nefret eder hale getirdiler ... Sermayesiz heriflerl" 

Bunu der demez gerisingeriye dönüp gitti. Biz de peşinden döndük99 

Şa'bi. çevresindekilere kıyastan uzak durmalannı ısrarla tavsiye etmiş "Bir 
de bakarsınız ki, helali haram, hararnı helal edivermişsiniz"ıoo demiş ve şu ömeği 
vermiştir. 

-Ahnef b. Kays öldürülse, bir de yanında minik bir çocuk öldürülse; bunla-
nn diyetleri eşit mi olur; yoksa aklından ve hilminden ötürü Ahnef ağır mı basar? 

-Eşit olur. 

-E o zaman kıyas hiçbir anlam ifade etmemektedirl 10 ı 

Bütün bunlarla birlikte, imarnın zaman zaman ve mecburen bizzat akıl yü
rütmeye başvurduğu da görülmektedir. Veled-i zinanın kötü sayılıp sayılmayacağı 
sorulduğunda "Eğer öyle olsaydı doğana kadar geciktirilmez daha annesinin kar
nındayken taşlanırdı" demesi, ıoı yolda karşılaştığı bir Hıristiyan'a niye selam ver
diği sorulunca "Zaten Allah'ın rahmetinde değil mi? Öyle olmasaydı ayakta kalabi
lir miydi?" demesiı 03 ve nihayet 'günahından dönen, hiç günahı olmayan gibidir' 
önermesiyle ilgili olarak yaptığı çıkanmlar104 bu ender müracaatlardan bazılan
dır.ıos 

4. Bir Mvi Olarak Hakkında Yapılan Değerlendirmeler 

Hadis dünyasında; ilim adamlannın birbirleri hakkında söyledikleri sözler 
ve yaptıklan değerlendirmeler belirleyici durumdadır. Çünkü senedin sıhhati 

ravilerinin dürüstlüğüne dayanmakta ve senedin kendi durumu da bağlı bulundu
ğu hadisin kabul edilebilirliğini veya etkileme gücünü doğrudan ilgilendirmektedir. 

"Şahıslan bilme ve değerlendirme" işi sistemleşerek rical ilmini ortaya çı
karmıştır. ilk dönemlerde Yahya ibn Main, Ahmed b. Hanbel ve Kütüb-i Sitte 
müelliflerinin emekleriyle büyüyen ve özellikle Ebu Hatim ve oğlunun katkılanyla 
gelişen rical ilmi, Zehebl ve Mizzfde zirveye ulaşır. 

99 Ebu Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, N/320; lbn Sa'd, et-Tabakdtü'l*übrd, VIJ25 1. 
100 Ebu Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, N/319, 
101 Ebu Nuaym, Hılyetü'l-ev/iyd, N/320; Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nubeld, N/311; Tezkiratü'l-huffdz, 1/87, 
102 Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nubeld, IV/299; T ezkiratü'l-huffdz, 1181. 
103 Ebu Nuaym, Hılyetü'l-ev/iyd, N/314; Zehebi, Siyeru a'ldmi'n-nubeld, N/311. 
104 Ebu Nuaym, Hılyetü'l-evliyd, N/318. 
105 Konu hakkında detaylı incelemeler için bkz: Güler, Zekeriya, "Hadislerin Anlaşılmasında Rivayet

Dirayet Bütünlüğü", /tAM Araştırma Dergisi, c.J, sy.2, Istanbul 1996, ss.113-131; Koşum, Adnan, "Akıl 
(Re'y)-Nakil (Eser/Hadis) Aynşmasının Fıkhi Boyutlan", islam Hukuku Araştırmalan Dergisi, sy.l2, 
2008,55.87-98. 
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işte bu atmosferde, imam Şa'bi, hem değerlendiren hem de değerlendiri
len bir meslektaş sıfatıyla karşımıza çıkar. Bununla beraber Şa'blnin konuşandan 
çok 'konuşulan' konumunda bulunduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Rengarenk giyinmesi, şairlerle sıkı fikı olması, rey {şahsi görüş) üretimini 
sert biçimde eleştirmesi, devlet ricaliyle yakın diyalogu ve halkla samimi iletişimi, 

sık sık eleştirilmesine, haset konusu yapılmasına ve kötülenmesine neden olmuş
tur. Kendisi bu durumu şu sözüyle ifade etmektedir: "Doksan dokuz tane doğru 
yapsam da bir defacık yanılsam, o bir taneyi ele alırlar da doksan dokuzuyla ilgi
lenmezler." ı 06 

Elbette ilmi ve vicdani ölçüleri titizlikle 'uygulamalanyla ünlü muhaddisler, 
SOO sahabiye yetişen ve 48'inden hadis dinleyenı07 çok önemli bir değer olarak 
imam Şa'blnin konumunu vurgulamışlardır. ibn Hacer, pek çok ilim adamının 
'Şa'bi güvenilirdir' dediğini belirtmekte ve önemli bir otorite olarak Yahya b. 
Main'in"Birisinden rivayette bulunup isim de veriyorsa güvenilir ve hadisi delil 
olarak pekala kullanılabilir" sözünü nakletmektedir.ıoa Aynca Şa'blnin hemen 
hemen bütün morsellerinin sahih olduğu,ı09 EbO DavOd gibi bazı hadisçilerin ise, 
onun mürsellerini Nehainin morsellerine tercih ettikleriııo yönünde de bilgiler 

mevcuttur. 

5. Rivayette Bulunduğu ve Kendisinden Rivayette Bulunan Kimseler 

imam Şa'blnin sözlerini aktardığı bazı sahabiler şöyledir: 

Ali b. Ebi Talib, lmran b. Husayn, Cerir b. Abdillah, EbO Hureyre, ibn Ab
bas, Aişe, Abdullah b. Ömer, Adiyy b. Hatim, Muğire b. Şu'be, Fatıma binti Kays, 
Sa'd b. Ebi Vakkas, Said b. Zeyd, Zeyd b. Sabit, Kays b. Sad b. Ubade, Ubade 
ibnu's-Samit, EbO MOsa ei-Eş'ari, Ebu Mes'ud ei-Ensan, Nu'man b. Beşir, Bera b. 
'Azib, Muaviye, Cabir b. Abdillah, Zeyd b. Erkam, Dahhak b. Kays, Enes, Ümmü 
Seleme, MeymOne bintu'I-Haris, Esma binti 'Umeys, Ummu Hani' binti Ebi Tali b. 

O'nun söz ve davranışiann ı nakledenler arasında ise şu isimler yer alır: 

ismail b. Ebi Halid, Eş'as b. Sewar, Davud b. Ebi Hind, Zekeriyya b. Ebi 
süiFDtıa Zaide, Mucalid b. Sa'id, A'meş, EbO Hanife, ibnu Avn •. Yunus b. Ebi ishak, Sırri b. 

144 Yahya, Ebu'z-Zinad, Katade. 1 11 

106 Ebü Nuaym, Hılyetü'l-evliyc1, IV/320-321. 
107 Zehebi, Siyeru a'lc1mi'n-nube/c1, IV/30 1; ibn Hacer ei-Askalant Şihabuddin Ebu'I-Fadl Ahmed b. Ali, 

Telızibu't-Telızib, Daru Sadir, Beyrut 1968. V/67. 
108 ibn Hacer, Tehzı"bu't-Tehzı"b, V/67. 
109 Zehebi, Siyeru a'lc1mi'n-nubelc1,1V/301; Tezkiratü'l-huffc1z, VBO; ibn Hacer, Telızibu't-Telızib, V/67. 
110 ibn Hacer, TehZI'Du't-Tehzı1ı, V/67. 
111 Zehebi, Tezkiratü'l-huffc1z, V79 vd; lbn Hacer, Tehzı"bu't-Telızib, V/65-67. 
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6. Rivayetlerinden Örnekler 

Son olarak, SOO'ten fazla sahabi ile görüştüğüne ve 48'inden hadis rivaye
tinde bulunduğuna yukanda dikkat çekilen imam Şa'bi'nin bazı örnek rivayetleri 
ele alınacaktır. 

Çalışılan örneklerde ön plana çıkan ilk husus, Şa'bi'nin. daha ziyade Enes 
b. Malik, Nu'man b. Beşir ve Cabir b. Abdullah gibi genç sahabilerden doğrudan 
rivayette bulunduğudur. Sözgelimi "He/d/ bellidir, haram bellidir ... " 112 hadisini 
Nu'man b. Beşir'den rivayet eden kişi Şa'bi'dir. Yine bir sefer dönüşü Cabir b. 
Abdullah ile RasOiullah (sav) arasında geçen konuşma bağlamında rivayet edilen 
"Bir bakireyle ev/enseydin ya! Sen onunla oynaşırdm, o da seninle oynaşırdı"113 hadi
sinin ravisi de odur. 

Diğer taraftan, daha yaşlı sahabilerden kimi zaman sahabinin oğlu veya 
kölesi, gibi bir aracı kanalıyla rivayette bulunan Şa'bi, kimi zaman da duyduğu 
bilgileri doğrudan sahabinin kendisinden aktarmıştır. Sözgelimi Şa'bi, Muğire b. 
Şu'be'den "Ayağımdakileri abdest/i giydim" şeklindeki mesh hadisini 1 ı 4 oğlu Urve 
vasıtasıyla; "Allah size üç şeyi haram kıldı, üç şeyi de sizin için kerih gördü ... .. ı ıs 
hadisini ise kölesi Verrad vasıtasıyla rivayet etmiştir. 

imam Şa'bi'nin rivayet ettiği hadisler arasında, Rasulullah'ın (sav) bey'at 
alırken muhataplanna "Gücünün yettiği konularda!" ifadesini kullandığı yönündeki 
Cerir hadisi 116 gibi islam Tarihi'ne ışık tutan veriler ile Adiyy b. Hatim'in yastığının 
altına bir beyaz bir de siyah iplik koyarak imsak vaktini tayin etmeye çalışmasını 
anlatan hadisi ıı 7 gibi tefsire dair açıklamalar bulunmaktadır. 

Yine islam'in ahlak anlayışını ortaya koyan "lbn Cüd'an iyilik yapmış olsa da, 
bir gün bile Allah'a yakanp istiğfar etmediği için bu iyilikleri ona yarar sağlamayacak" 
mealindeki merfO Hz. Aişe hadisi118 de dikkat çeken bir unsurdur. Fıkhi hükümle
re esas teşkil eden ve "Eğitilmiş köpeklerini besme/e çekerek gönderdiğinde, yakala
dıktan sonra öldürmüş olsalar bile, on/ann yakaladığmı ye" biçiminde başlayan Adiyy 
b. Hatim hadisi, 119 kurban bayramının birinci günü bayram namazından önce 
kesilen kurbanın geçersiz olduğunu belirten Bera b. Azib hadisiııo gibi veriler ise 

1 • 

112 Müslim, Müsakat 107; Buhari, Büyü', 2; Nesa!, Eşribe. 50; EbO Davud, Büyü'. 3. 
113 Müslim, Müsakat ı ı O; Buhari, Ohad, ı 13; Dariml, Nikah, 32. 
114 Müslim, Tahare, 80; EbO DavOd, Tahare. 59. 
115 Müslim, Akdiye, 12. 
116 Müslim,lman, 99; Nesa!, Blat 16. 
117 Müslim, Sıyıim, 33; Buhari, Savm, 16; Nesa!, Sıyıim, 29; Dariml, Savm, 7. ilgili ayet için bkz: Bakara 

21187. 
116 Müslim, iman. 365. 
119 Müslim, Sayd ve Zebaih, 2; Buhari, VudO, 33; Nesa!, Sayd ve Zebaih, 1. 
120 Müslim, Edahl, 7; Buhari, lydeyn, 1 O. 
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süiFDtıa 

146 

Şa'bi'nin islam hukuku sahasına büyük katkıda bulunan nakilleridir. Nihayet 'ima
metin Kureyş'e ait o/mas1' hükmünü öngören Cabir b. Semure hadisi de Şa'bfnin 
senedinde yer aldığı rivayetler arasında siyasetle ilgili önemli bir veridir. 

Bu genel tavsifın ardından, imam Şa'bi'nin diğer bazı rivayetleri ise şöyle-
dir. 

"Müminler karşilll<h sevgi, şefkat ve duygu aktanmmda tek bir vücut gibidir. 
Bir organ rahatslzland1ğmda vücudun geri ka/am uykusuzluk ve ateş/e onun yardimi
na koşar."ııı 

"Kim Allah'a kavuşmaktan mutluluk duyarsa, Allah da ona kavuşmaktan 

mutluluk duyar."122 

"O zaman beni şahit tutmal Çünkü ben haks1zhğa şahit olamam!"ı 23 

"Üç kişiye iki kat ecir verilir: Ehl-i kitaptan olup da hem kendi peygamberine 

iman eden hem de aym dönemde yaşaymca son peygambere iman ederek ona uyan 
ve onu doğru/ayan kişiye iki kat ecir verilir. Allah'a karş1 görevlerini de efendisine karş1 
görevlerini de yerine getiren köleye iki kat ecir verilir. Bir cariyesi olup da onu güze/ce 
besleyen, güze/ce yetiştiren ve sonra da azot ederek onunla evlenen kişiye de iki kat 
ecir verilir."ı 24 

Bunlann dışında, Hz. Aişe ve Hz. Ömer başta olmak üzere sahabilerden 
naklettiği hem devlet yönetimi ve sosyal hayata dair merfO uygulamalar, hem de 
mevkuf sözler bulunmaktadır.ııs Bilhassa Abdullah b. Mes'Od'un fetvaianna dair 
nakilleri bir KOfeli olması açısından önem taşır. 126 Temel hadis mecmualannın, 
özellikle de sünen türü eserlerin pek çoğunda da, başlı başına bir kaynak olarak 
Şa'bi'nin fıkha dair içtihat ve tercihlerine işaret edilmektedir.ı 27 Yine nadiren de 

ı 2 ı Müslim, Birrve Sıla, 66. 
122 Müslim, Zikir ve Dua ve T evbe ve istiğfu.r. 16. 
123 Müslim, Hibe. 14; Buhari, Şehadat. 9; EbG DavGd, BüyG' (icare), 83; Nesai, Nuh!, 1; ibn Mace, 

Hibe, 1. Nu'man b. B~ir henüz çok genç iken babası B~ir ona büyük bir mali bağışta bulunmuş, 
annesi bu hibeye Rasulullah'ın da (sav) şahrt olmasını istemiş, babası gelip durumu anlatınca önce 
"başka çocuklann var mı?" ve "onlara da aynısını yaptın mı?" sorulannı soran Peygamber Efendimiz 
(sav), ardından yukandaki sözünü söylemiştir. 

ı 24 Müslim, iman, 241; Daıimi. Nikah, 46. 

ııs Ömek olarak Şa'bi'nin Mesruk kanalıyla Hz. Aişe'den rivayet ettiği ve 'Rasulullah'ın (sav) mirac 
gecesi Rabbini görmediği. tebliğ etmesi gereken hiçbir şeyi gizlemediği ve yann neler olacağını bil
mediği' gibi üç önemli konuyu içeren mevkuf rivayet gösterilebilir. Bkz: Müslim, iman, 287. 

126 Kocası mihıini vermeden ve hatta belirlemeden ölen bir kadının durumu hakkında lbn Mes'Gd'dan 
bir nakli için bkz: EbG DavGd, Nikah, 30, 31; N esai, Nikah, 68. 

ı 27 Sözgelimi ikinci rekatta t~ehhütten sonra başka dua okunmaması konusundaki görüşüne atıf için 
bkz: Tirmizi, Salat. 153. 
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olsa, elbette kendi görüşüne dayanmamak ve bir sahabiden nakletmek suretiyle, 
l(uran-ı Kerim'in tefsiriyle ilgili açıklamalan da görülmektedir. 128 

Sonuç 

Şa'bi üzerinde yürütülen bu araştırmadan çıkan en net sonuçlardan birisi, 
renkli bir kişilikle güçlü bir ilim adamlığının yan yana gerçekleşebileceğidir. Halkın 
içinde kalarak ve kendini farklı bir üst sosyal statüde görmeyerek de ilim alemin
de kalıcı bir iz bırakılabilmektedir. 

Bir diğer nokta, alimin çalıştığı alanla ilgili temel bir bakış açısına ve genel 
bir prensipler bütününe sahip olmasının önemidir. Pek çok akımın ve oldukça 
etkili temsilcilerinin faaliyet gösterdiği, KOfe ortamında Şa'bfnin benimsenmesinde 
ve belirleyici konumda olmasında~ ilkelerine bağlı kalmasının ve kendiyle çeliş
memesinin büyük rolü olmuştur. 

Ashabı tanımak ve Asr-ı saadette yaşanan gelişmelere vakıf olmak da, bi
reyin hadis küttürünü desteklemenin yanında, başta fıkıh olmak üzere komşu 
bilim dallannda tesirinin artmasını sağlamaktadır. Bilhassa rey ehlini eleştiren 

söylemlerinin algılanmasında ve değerlendirilmesinde, Şa'bfnin her iki dalda da 
(fıkıh ve hadis) otorite olmasının etkili bir faktör olduğu söylenebilir. 

imam Şa'bfnin şia ile ilişkileri, ibrahim en-Nehai ile yürüttüğü çalışma ar
kadaşlığı, aynı anda hem sorumluluk sahibi hem de mizahi içerikli olabilen öğre
tim anlayışı, kıraat ve tefsir ilimlerine yönelik ilginç öngörüleri, toplumsal yapıya, 
geçmişe ve geleceğe dair sosyolojik tespitleri, başlı başına birer araştırma ve hatta 
tez konusu sayılabilecek kapasitededir. 

Son söz olarak. bu araştırma esnasında bilge yönünü tanıma şansı yakala
dığımız imam Şa'bfnin bazı özlü sözlerini aktarmak yerinde olacaktır. 

"Bir insan, Şam'ın en uç noktasından Yemen'in en uzak kesimine gitse ve 
hayatının kalan bölümünde işine yarayacak bir söz öğrense, bence bu yolculuğu 
boşuna değildir.'' 129 

"Dilini koruyan, zamaneleri idare eden ve işine baka'nadam akıllıdır." 130 

. "Alim diye, Allah'tan korkana derler.'' 131 

"ilmin haddi hesabı yok Siz iyisi mi her şeyin en güzelini alın.'' 132 

ı 2a Mesela "Muhammed sizin erkeklerinizden hiç birisinin babası değildir" (Ahzab 33/40) ayetini tefsir 
edişi için bkz: Tınmizi,T efsiru'I-Kur'an, 33. 

ı 29 ibn Abdilberr, Cômiu beydni'l-ılm ve fadlih, s. 154; EbO Nuaym. HllyeW'I-evliyCJ, IV/313; ibnu'I-Cevzi. 
Sıfatu's-safVe, IIV?S-76. 

ıJO ibn Asakir, Tdtihu medineti Dımeşk, XXV/386. 

ıJı ibn Asakir, TClrflıu medineti Dımeşk, XXV/369; EbO Nuaym, HllyeW'I-evliyCJ, IV/31 1. Yolda yürürken 
birisi arkasından "Hey, alim!" diye seslenmiş ve Şa'bi ona dönerek bu sözü söylemiştir. 
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"Bilmediğiniz bir şey sorulduğunda 'bilmiyorum' deyin; vebali benim boy
numa!"ı33 

"Eskiden bu ilmi, iki özelliği taşıyanlar yapardı: Akıl ve dindarlık. Sözgelimi 
aklı olan ama dindar olmayanlar 'yahu bu işi olsa olsa dindarlar yapabilir' der ve 
vazgeçerlerdi. Yine dini bütün ama aklı kıt olanlar da 'kardeşim bu iş akıllılann işi' 

der ve girişmezlerdi. Aman Allah'ım, korkanm bugün ilme soyunanlarda bu özel
liklerden bir tanesi bile yok!" ı 34 

"insanlar uzun bir süre din ile geçindiler; sonunda din gitti. Sonra insanlar 
bir süre mürüwetle idare ettiler; o da gitti. Sonra uzun bir süre utanma duygu
sunu korudular; ama o da kayboldu. Şimdilerde insanlar istek ve köstekle yaşa
maya başladılar. Korkan m ki daha kötüsü gelecek!" ı 35 
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ÖZET 

TARIH KAYNAKLARINDAN ÖZGÜN BIR HADISÇI PORTRESI: ŞA'Bi 

Kişileri ve olaylan bütün sosyal ve kültürel detaylanyla inceleyen tarih ilmi, 
öteki ilimler için alternatifsiz bir kaynak konumundadır. Bu noktada tarihten en 
fazla yararlanan ilim dallanndan biri olan hadis, özellikle yer ve kişi adlan, siyasi ve 
askeri gelişmelerin zamanlaması gibi konularda onunla yakın ortaklık ve işbirliği 

içindedir. Bu çalışma, hadis ile tarih arasındaki söz konusu ortaklıktan yola çıkmak
ta; bu ortaklığın merkezindeki rical ilmini inceleme alanı olarak seçmekte ve iki 
taraf için de belirleyici rol üstlenmiş bir isme yönelmektedir. 

Ebu Amr Amir b. Şerahil eş-Şa'bi ( 1 1 0/728), hareketli kişiliği, derinlikli dü
şünceleri, eşsiz hatizası ve sağlam rivayetleri ile ön plana çıkan ve hadis, tefsir, 
fıkıh, islam Tarihi ve Arap Dili gibi pek çok branşın oluşumu üzerinde büyük etkisi 
olan bir tabiin alimidir. Beş yüzü aşkın sahabiyle görüşme imkanı bulmuş olan 
Yemen asıllı bu alim, hadis rivayetini fazla önemsememekle haksız olarak eleştiri
len kent Kufe'nin hadis ekolünü kuran kişilerden birisidir. Görüşleri sonradan 
farklılaşmış bile olsa, imam Ebu Hanife'yi keşfedip ilim dünyasına hediye eden de 
yine Şa'bfdir. 

Hadis açısından bakıldığında ise bu çalışma, sadece senetlerde geçen birer 
isim olarak tanınan pek çok ravinin ne denli orijinal ve çok boyutlu bir hayat 
hikayesine sahip olduğunu hatıriatmayı amaçlamaktadır. 

ABTRACT: 

AN AUTHENTIC HADITH SCHOLAR PORTAAIT FROM HISTORI
CAL SOURCES: SHA'BI 

The science of History investigating people and events in social and cul
tural details is in the position of a resource for other sciences without any alter
native. At this point, the science of Hadith is one of the sciences benefıting from 
History by having eecperation and partnership especially in terms of place and 
person names, the timing of political and military developments. This study sets 
out by the partnership between Hadith and History, selectS the science of Rical 
as the investigation area that is in the center of this partnership and heads to-

wards a name undertaking a characteristic role for both sciences. süiFDtıa 

Ebu Amr Amir b. Sherahil ei-Sha'bi ( 1 1 0/728), a tabi'i scholar, stands 1 51 
in the farefront with his active personality, deep thoughts, unique memory and 
strong hearsays and had great influences on the formatian of many branches 
such as Hadith, T afsir, Fiqh, lslamic History and Arabic Language. He was of 
Yemen stock and had the opportunity of talking to more than fıve hundred 
sahaba He has been one of the people who have settled the city Kufe Hadith 
School that has been unjustly criticized in terms of not considering the hadith 
hearsay suffıciently. He discovered Imam Ebu Hanifa and presented him to the 
science world, although he had disagreements with Imam Ebu Hanifa later. 
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When the hadith point of view is considered, the objective of this study 
is to remind that many Rawis only known with their names in hadith sanads had 
original and versatile biographies. 
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