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İbn Sebe Rivayetinin Tarih ve Makalat 
Türü Eseriere Yansıması 

Sıddık KORKMAZ* 
Abstract 

The Narratian About Ibn Saba and it's Perception in the History and 
Heresiography. It seems that Sayf Ibn 'Umar was influenced by the nascent Shiite 
mavemen ts in his description of the catastrophic events that to ok place during the caliphate 
of 'Utlımô.n and 'Alf. His narrations reveal his strong aversion to the idea that the 
companions of the Proplıet Muhammad might have erred in political issues. I-fowever, a 

· carefullıistorical investigation and an objective political analysis of the events of that 
period reveal the irrationality to seek out such a conspirator as 'Abdallah Ibn Saba to 
explain these calamities. The historians such as Toabari, Ibn Athfr, and Ibn Kathfr base 
their descriptions of the events on the reports of Sayf, presenting Ibn Saba as a leading 
act6r. Looking at the same figure with the eyes of heresiographers, however, we get quite 
a different picture. While they tend to deseribe Ibn Saba asa dominantly political character 
who acted araund 'Uthmô.n and Wf, the heresiographers ineline to picture him as a 
religious andsectarian personality who masterminded and espoused extreme ideas. T/ıese 
two conflicting tendencies lead one to thin k that both groups of the scholars portray this 
mythological figure as they wish. 

Key Words: Sayjbin 'Umar, 'Uthmô.n, 'AlL Raj'at, Wasôiiyat, Extremism, Anachronism. 

Giriş 

İslamın erken döneminde meydana gelmiş olan fitne olaylannın al
gılanışı ve bu anlayışın sonraki asırlara uzanan tezahürleri her mezhebin 
kendisine göre oluşturduğu bir bakış açısına sahiptir. Genellikle günah 
işlernekten uzak bir nesil telakkisinin ürünü olaral<: o dönemde meydana 
gelen istenmeyen olay ve ortaya çıkan fikirler; Abdullah b. Sebe gibi mev
hum şahısların eseri olarak nakledilebilıniştir. Bu durumda İbn Sebe ve 
onun tarih içindeki yeri haklnnda yapılan çalışmalar; böyle bir ismin ha
yat hikayesi ile ilgili rivayetlerin birbiri ile çelişkisi üzerine yoğuıılaşmal<:-
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tan ziyade, kendine has özellikleri bulunan, farklı bir tarih algısının tespi
tine yönelmek durumundadır. 

Aşağıda, bir sahabe savunusu niteliğinde görünen, İbn Sebe rivayeti
nin ilk kaynağı olarak Seyf b. Ömer'in, böyle bir nakl e başvurma gerekçe
lerini incelemeye ve bu konuya, tarih ve makruat türü eser müelliflerinin, 
hangi açıdan yaldaştıklarını tahlil etmeye çalışacağız. 

Seyf b. Ömer'in Abdullah b. Sebe Rivay~tini 
Muhtemel Aniatma Gerel{çeleri 

Seyf b. ·Ömer'in fitne olayları ile ilgili anlattığı rivayetler kendi emsali 
olan tarihçilerio aniattıklarından İbn Se be faktörüne yer vermesi sebebiy
le farldılıklar arz etmektedir. Hz. Peygamber'e olduğu gibi, onun ashabı
na da sevgi ve saygı besleyen bir müslüman olarak, dönemin olaylarını 
Seyfin gözünden okumak, doğrusu insana daha bir teselli edici gelmek
tedir. Ne var ki Seyf'in anlattildan ne dönemin sosyal ve siyasal şartları ne 
fikir hadise irtibatı ne de meslektaşlarının rivayetleri ile uyuşmaktadır. 
Bu durum ise bizi ister istemez söz konusu ravınin gerekçelerini anlamak 
gibi bir tecessüse sürüldemektedir. O halde Seyfin hayatı hakkında bili
nenleri inceleyerek başlamak, bizim açımızdan aydınlatıcı olacaktır. 

Taber!'nin önemli kaynaklarından olan Seyfb. Ömer'in hayatı hakkın
da detaylı bilgiye sahip değiliz. Kısaca onunhakkında bildiklerimiz; Küfe'li 
olduğu, Bağdat'ta yerleşip orada meşhur olduğu ve Halife Harun Reşi'd 
zamanında 170/786 ve 200/815 yılları arasında vefat ettiği ile sınırlıdır. 1 

Bu takdirde onu anıarnale için yapabileceğimiz şey, bize ulaşan rivayetlerini, 
yaşamış olduğu siyası, sosyal ve dilli çevreyi incelemekten öte gitmeyecektir. 

Seyf b. Ömer' in, Hz. Osman ve Ali dönemi olaylarını anlatırken sılu 
bir savunmacı düşüneeye sahip olduğunu söylemek ve Hz. Peygamber'in 
.muhterem sahabesine söz söyletınemek gibi bir gayret içinde olduğunu 
iddia etmek mümkundür. Hatta belki de bu gayretin bir ürünü olarak 
Halife Hz. Osman'ın katli, Aişe, Talha, Zübeyr ve Hz: Ali arasındaki siyası 
çekişmeleri Ebfı Zer ve Arnmar b. Yasir gibi büyük isimlerin, sonucu bü
yük yanlışlara varan uygulamalarını kendilerinden kaynaldanan birer hata 
olarak tamınlamak yerine, Hz. Peygamber döneminden itibaren yaptıkları 

J ez-Zehebl, Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Osman (848/1444), Mfzô.nu'l-İ'tidô.lfi 
Nakdi'r-Ricô.l, thk. Ali Muhammed el-Bid\.vi, 1382/1963, 2/255-256; İbn Hacer, Şihabuddin 
Ebü'l-Fazl, Alımed b. Ali el-Askalanl (852/1448), Tehzfbu't-Tehzfb, Beyrut 1325/1907, 4/ 
295; Şeşen, Ramazan, Miislümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul1998, 34. 
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ihanetler ve fitne fücurla şöhret bulmuş olan Yahudilerden birisinin ürünü 
olarak takdim etmek ona daha sağlıldı gelmiş olmalıdır. Her ne kadar ha
disçiler tarafından sevilmese de2 "Ashabıma sövenlere Allah lanet etsin" 
mealincieki hadisin, tek rav! olarak Seyfden gelişi bu iddiamızı destekler 

.görünmektedir.3 Söz konusu isirolerin siyasi yanlışlannın İbn Se be faktörü 
ile örtülmesi kanaatimizce onun rivayetlerinin hedeflerinden birisidir. 

Seyf'in hayatının büyük bir kısmını Abbasiler zamanında geçirmiş 
olması, rivayetlerine içinde yaşadığı ortamın siyasi bakımdan etki ettiği 
gibi bir düşünceyi şimdilik zorunlu kılmamalttadır. Bunun yerine içinde 
bulunduğu dini ve sosyal çevreyi incelemek daha isabetli görünmektedir. 
Bu noktanın aydınlanlması bize onun rivayetlerinin başka bir yönünü açık
layacaktır. Yaşadığı dönem Şia'nın oluşumu açısından çok hareketli za
mana rast gelmekte ve bir çok dini akımı içinde barındırmaktadır. Ernevi
Ierin yılaldığı ve Abbasllerin kurulduğu zaman dilimini kapsayan hicri 
ikinci asırdaki bu kriz döneminde, değişil< fırka isimleri ile tanımlanan Şi'i 
gall unsurlar onun düşünce dünyasını etiillemiş olmalıdır. 4 Bu oluşumla
rın hemen hemen çoğunda ana bünyeden kopan te.mel İslam inancına 
aykırı görüşlere rastlanabilmekte, öyle ya da böyle Hz. Ali'nin adının kul
lanıldığı görülebilmektedir. Büyük bir ihtimalle de Seyf bunların bir ço
ğunu zaten bilmektedir. Bunlar arasında Muğlre b. Said ve çevresindeki 
kişilerin genelde saha be, özelde ise Ebu Bekir ve Ömer haldandaki görüş
leri Seyfüzcrinde büyük bir tesir uyandırmış olmalıdır.5 Tarihi süreç içinde 
Sahabeye sebbetme anlayışının ilk tezahürleri olarak da algılanabilecek 

2 Bkz. cl-Isbahani, Ebu Nuayın Ahmed b. Abdullah b. Ahmed b. İshak (430/1038), el-Müsne
du'l-Müstahric alô. Sahfhi'l-İmô.m Müslim, thk. Muhammed Hasan İsınail eş-Şafii, Beyrut 
1996, 1/68. 

3 et-Tirmizi, Muhammed b. İsa Ebil İsa (279/909), Sünen, thk. Ahmed Muhammed eş-Şakir 
ve Diğerleri, Beyrut trz. 5/697; el-Heyserni, Ali b. Ebi Bekr (807/1404), Mecmeu'z-Zevô.id, 
Kahire 1407/1986, 10/21; ez-Zehebi, Mizcin, 2!256. 

4 Sebeiyye, Keysaniyye, Beyaniyye, Muğiriyye, Masfiriyye, Harbiyye, Hattabiyye, Eftahıyye, 
İsrnailiyye, Museviyye, Navusıyye ve Şurneynyye gibi fırka isimleri ile tanımlanan hareket
ler için bkz. en-Nevbahô, Ebil Muharnrned Hasen b. Musa (310/922), Fıraku'ş-Şfa, thk. 
Muhammed Sadık Ali Bahri'l-Uh1rn, Necef, 1355/1936, 22 vd.; el-Kurnrni, Sa' d b. Abdullah 
Ebil Halef el-Eş'ari (299-301/911-913); Kitabu'l-Makô.lcit ve'l-Fırak, thk. Muhammed Cevad 
Meşkfir, Tahran 1963, 19 vd. 

S Bkz. el-Eş'ari, Ebil'l-Hasan, Ali b. İsınail (330/941), Makô.lô.tü'l-İslô.miyyin ve-İhtilô.fu'l-Mu
sallfn, thk. Muhammed Muhyiddin Abdulharnid, Beyrut 1416/1995, 1/72-74; el-Bağdadi, 
Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed el-İsferaylni et-Ternirni (429/1037), el-Fark Beyne'l-Fı
rak, thk. ve haşiye: Muhammed Muhyiddin Abdulharnid, el-Mekteberu'l-Asriyye, Beyrut 
1411/1990, 240; eş-Şehristanl, Ebil'l-Feth Muhammed b. Abdi! kerim (548/1153), el-Milel 
ve'n-Niha~ thk. Ahmed Fehrni Muharnrned, Beyrut trz. 1/181; İbn Hacer, Şihabuddin Ebil'l
Fazl, Ahmed b. Ali el-Askalani (852!1448),Lisô.nu'l-Mfzô.n, Haydarabiid, 1330/1911, 6/76. 
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bu düşünceler son derece tepki uyandıracak bir yapıya sahiptir. Zira Muğl
re'ye göre, Muhammed, Ali b. Ebi Til.lib'in korunması emfuıetini, Ömer b. 
el-Hattab ve Ebu Bekir' e teklif etıniş ve onlara Ali'yi bu dünyada aldatma
malarını emretıniştir. Muğlre'ye göre bu durum, "Biz emfuıeti göklere, 
yere ve dağlara teklif ettik. .. "6 ayetinin te'vilidir. Ona göre bu söze ihanet 
edilmiş olmalıdır ki; Ömer, Ebu Bekir'e "senden sonra beni teklif etmen . 
şartıyla, sana Ali'ye karşı yardım edeceğim demiş, Ebu Bekir de kabul 
etmiştir. Yine ona göre ortaya çıkan bu durum Yüce Allah'ın Kur'an'da 
tasvir ettiği " ... Şeytanın hali gibidir; çünkü şeytan insana Kafir ol, der, 
insan kafir olunca da 'ben senden beriyim' der'' 7 , ayetinin tefsiridlr. Böy
lece bu ayette sözü edilen şeytan Ömer olmakta, Ebu Bekir'le birlikte 
lanet edilmesi gereken kişiler olarak tavsif etmektedir. 

Seyfin yaşadığı sosyal çevre içinde, sahip olduğu görüşlerden haber
dar olma ihtimalinin bulunduğu başka bir isim; Ebu Mansur el-Idi (123/ 
7 41 ?) ve onun taraftarları dır. Aynı şekilde Saha be hakkında aşırılıklar 
içeren bir takım görüşlere sahip olan Ebu Mansur'a göre cennet ve cehen
nem insandan ibarettir. Ona göre Cennet; Şia'nın kendisine hizmetle 
mükellef olduğu zamanın imarnma işaret ederken, Cehennem, Allah'ın 
kendisine düşmanlıl< gösterilmesini emrettiği kişi yani imarnın düşmanı 
anlamına gelmektedir. Ebu Mansur bu anlaYışının uzantısı olarak dini 
emirleri de aynı şekilde tevil etıniştir. Yani farzlar imamların adı, haram
lar da Allah'ın kendisini desteldemeyi yasakladığı kimselerin ismi olmak
tadır.8 Hz. Peygamber'in ashabına karşı büyük bir lanetle yaklaşan bu 
türden yaklaşımlar, Seyfi ciddi oranda etkilemiş olmalıdır. Bununla bir
likte onun yaşadığı dönemin kültürel yapısı Erneviierin yıkılıp yerine Abb
asilerin geçtiği döneme tekabül ettiği için, benzeri isim ve görüşlerin yay
gınlık kazanma ihtimali yüksektir. 

Bu yeni dönemin yapısına örnek olmak üzere Cafer es-Sadık'ın çev
resindeki ortamı zilrredebiliriz. O dönemde Cafer'in ilim halkalanna bir
çok isim katılmış ve bunlardan birçoğu Şia'nın oluşumuna önemli katkı
larda bulunmuştur. Bu isimler arasındaKitô.bu'r-Red ale'l-Mutezilefi Emri 
Talha ve'z-Zübeyr ve Kitô.bu'l-Hakemeyn adlı kitaplan ile Hişam b. el-Ha
kem,9 Ali'ye karşı savaşanları küfürle itharn etmesi ile Ali b. İsmail b. 

6 Ahziib, 33/72. 
7 Haşr, 59/] 6. 
8 cn-Nevbalıô, Fırak, 38-39; cl-Eş'ari, Makô.lô.t, 1!75; eş-Şehrisıiııü, el-Milel, 1/181-182; Fığ

. lah, E. Ruhi, "Ebu Mansı1.r el-Idi", DİA, 10/180-181. 
9 ihnu'n-Nediin, Ebu'l-Ferec Muhammed (385/995), el-Fihrist, thk. İbrahim Ramazan, Bey-
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M!sem et-Temmar,10 ve Kitô.bu'l-Cemelfi Emri Tahla ve'z-Zübeyr ve Aişe 
adlı eseri ile Muhammed b. Ali b. Nurnan el-Ahvel sayılabilir. 11 Söz ko
nusu isirolerin eserleri maalesef bize kadar ulaşmamıştır. Ancak öteki 
görüşleri göz önünde bulundurolup eserlerinin adı ve sahip olabileceği 
rouhteva dikkate alındığında Seyfin' bu iddialara söz konusu rivayerlerle 
cevap vermeye çalıştığı sonucuna ulaşılabilir. Bu isimleri Yahidilikle ilişki
lendirerek ağır bir eleştiri ile cezalandırmak istemektedir. 

İçinde yaşadığı ortam ve şartlan düşündüğümüzde Seyfin niyeti sa
dece Hz. Ebfı Bekir ve Ömer'i temize çıkarmak gibi görünmemektedir. 
Zaten onun rivayetleri içinde onların dönemi ile ilişkili olarak Abdullah 
b. Sebe'nin her hangi bir faaliyetinden söz de edilmez. Onu meslektaşla
rından farklı bir tutum izlemeye ve farklı rivayetler aktarmaya yöneiten 
sebep yukanda saydığımiz gerekçelerle birlikte özelde fitne olaylan ol
malıdır. Çünkü İslam toplumu ilk defa bu olaylar sırasında birbirine karşı 
gelmiş ve müslüman kanı başka bir müslüman tarafından akıtılmıştır. 
Seyfi harekete geçiren ana unsur, yukanda zikredilenlere ilaveten bu dö
nem olaylarını, tarihi geriye doğru işleterek ve Hz. Ali'nin ismini kullana
rak, ona beşer üstü nitelikler izafe eden hareketler olmuştur. Söz konusu 
fırkalar geçmiş içinde Ali'yi haldı çıkarmak ve onu yüceltmek için, onun 
dışındaki her bir sahabeyi karalamakta bir beis görmemektedirler. Seyf 
bu türden oluşumlan İbn Sebe'nin Mısırdaki konuşmalan ile ilişkilendir
miş, böylece Şilliği erken dönem üzerinden eleştiriimiş olmaktadır. Bu 
durumda Seyfin rivayetlerini bir bakıma yukandaki ga.I! olarak tanımla
nan kesimlere cevap olarak anlamak gerekmektedir. Şlllik açısından anah
tar kavramlar olan Rec'at ve Vasllik gibi anlayışlan İbn Sebe'ye söyletmiş 
olması, bu oluşurnlara ciddi bir tepkisinin olduğu izlenimini vermektedir. 

Taberi'nin tarihine ilk dönem olaylarını anlatırken kaynak olarak al
dığı ve daha sonra gelen Sünni tarihçilerin esas olarak kabul ettiği Abdul
lah b. Sebe rivayetinin oluşum gerekçeleri muhtemelen bu hususlardır. O 
yukarıda örneklerini verdiğimiz gerekçelerden yola çıkarak, öncelilde sa
habenin siyasi konularda bir yanlışa düşmedilderini ve o dönemde olup 
bitenlerin bir çoğunun komplo ürünü hadiseler olduğunu düşünmekte-

nıt 1417/1997, 218; et-Tfisl, Ebfi Cafer Muhammed b. Hasan (460/1607), el-Fihrist, Beyrut 
1983. 175. 

10 el-Hayyat, Ebu'I-Hüseyin Abdurrahim b. Muhammed b. Osman (298/9ıO), el-İntisô.r ve'r
Red alô. İbni'r-Rô.vendf, thk. E. Nasri Nadiı; Beynıt ı376/1957, 75. 

ı ı Aynı şekilde Kitô.bu'l-İmô.me adlı bir eseri de mevcuttur. Bkz. İbn Nedim, el-Fihrist, 2ı 9; et
Tfisl, el-Filırist, ı36. 
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dir. Böylece hayatı boyunca çevresinde gereeldeşen bir çok Şii karekterli 
oluşumun da aslında Yahudi kökenli olduğunu ima etmektedir. 

Fitne Olayları Etrafında Ol~şan İbn Sebe 
Anlayışımn Tarih Kitaplarındaki Y ansımalari 

Seyf b. Ömer'i incelerken görmüş olduğumuz yukanda ele alınan 
şartların, onun tarih anlatıcılığına da yansımış olması elbette mümkün
dür. Fitne olaylarını, Abdullah b. Se be rivayetine dayalı olarak anlatmak
la, Seyfin kendisinden sonraki tarihçilere kaynaldık ettiğine de değinmiş 
idik. Ancak burada üzerinde durulması gereken başka bir husus daha 
vardır ki o da İbn Sebe meselesini esas alan tarihçilerin bu şahsı özellilde 
Hz. Osman ve Ali etrafında aktif bir isim olarak tal<dim etmeleridir. Bu
nunla birlikte Hz. Ali dönemi olaylannda da aymşahsı aktifbir isim olarak 
göstermelerine rağınen, özellilde mal<ruat türü eserlerde kendisine izafe 
edilen fikirlere yer vermemeleridir. Bu durumda kaynaklarda yer alan İbn 
Sebe'yi tek bir kişilil< olarak anlamamız imkansız hale gelmektedir. 

Bazı kronolojik çelişkilerle birlikte Taberi ve takipçisi olan tarihçile
rin Seyfe dayanarak al<tardıklarına göre, Abdullah b. Sebe, Hz. Osman 
döneminde müslüman olmuşturP Arkasından Şam, Basra, Küfe ve Mı
sır'a gitmiş ve buralarda Osman aleyhinde propağanda yapmıştır. En son 
Medine'ye gelerek halifenin katline iştirak etmiş ve onun şehid edilmesi-

. ni sağlamıştır. 13 Bu süreç içerisinde Seyfin fitne olaylarını anlatırken, 
Abdullah b. Sebe'nin Şü fikirlerini yaydığını iddia ettiği tek yer Mısır'dır. 14 

Bunun dışında İbn Sebe'ye dilli ya da mezhebi bir görüş izafe edilmez. 

12 Taberi'nin rivayetleri içinde Seyf, bir yandan İbn Sebe'nin, Şam'da 30/650 yılında, bir Müs
lüman gibi davrandığını anlanrken, 35/655 yılında yeniden, ve ilk defa Müslüman olduğu
nu haber vermektedir. Bkz. et-Tabeıi, Ebu Cafer Muhammed b. Ceıir (310/922), Tô.rihu'l
Ümem ve'l-Mülük, thk. Muhammed Ebu'I-Fazi İbrahim, Kahire, trz. 4/283. Bütün bunlara 
ilaveten Naşi el-Ekber ise, onun Hz. Ali'nin vesilesiyle Müslüman olduğunu haber vermek
tedir. Naşi el-Ekber, Mesô.ilu'l-İnıô.me (Usülü'n-Nihal), Beyrut trz, 22. Geniş bilgi için bkz. 
Korkmaz, S ıd dık, Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi, Ankara 2005, 24 vd. 

13 Seyf b. Ömer (180-200/796-815), el-Fitne ve Vak'atu'l-Cemel, der, ve tsf; Ahmed Ratib Arın
fiş, Beyrut 1986/1406, ll, 34 vd: et-Tabeıi, Tarih, 4/340 vd; İbnu'l-Esir, Ebu'I-Hasen Ali b. 
Ebi'I-Kerem Muhammed b. Muhammed b. Abdi'I-Kerim (630/1233), el-Cezeri, el-Kô.milfi.'t
Tô.rflı, thk. Ebfı'l-Fida Abdullah el-Kadi, Beyrut 1407/1987, 3/27-28 vd.; İbn Kesir, Ebfı'l
Fida İsmail b. Ömer b. Kesir el-Kureşi ed-Dımeşki (774/1372), el-Bidô.ye ve'n-Nihdye fi.'t-
1i:ırilı, Mısır trz. 3/46, 47 vd. 

14 Seyf'e göre İbn Sebe Mısır'da şöyle demiştir: "İnsanlar İsa'nın döneceğine inanıyorlar da 
Muhammed'in döneceğine inanmıyorlar. Halbuki Muhammed geri dönmeye (rec'at) İsa'
dan daha çok hak sahibidir ... Bin tane peygamber ve her peygamberin bir "vas! si" vardır. 
Ali de Muhammed'in "vasisi"dir." "Osman hilafeti haksız olarak ele geçirmiştir. Bu ise Rasu-
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İbn Sebe'nin Mısırdaki faaliyetleri ile ilgili rivayette anlatılan vasilik 
ve rec'at gibi kavramlar ise Şiilik açısından son derece önemli hususlar
dır. Daha sonra makalar türü eserlerdeki İbn Sebe'nin, sürekli olaral< rec
'atinden söz edeceği kişi Hz. Ali iken, Mısır'da rec'atinden söz ettiği kişi
nin.Hz. Muhammed olduğu da hatırlanmalıdır. Üstelik bu fikirler Şia'nı:p 
teşekkülü sürecinde hicri birinci asrın sonlanna doğru teşekkül etmiş anla
yışlardır. Yani Muhammed b. el-Hanefiyye'nin 82/701 yılındaki ölümün
den sonra kitlelere mal olmuştur denilebilir.15 Seyfin en büyül< yanılgısı 
bu anlayışları, kendi rivayetinde anlattığı gibi Hz. Osman dönemi ile ilişki
lendiriyor olmasıdır. Mısırdaki faaliyederi ile ilgili verilen bu rivayetin dı
şıJ1da, İbn Sebe'nin başka bir grui düşüncesine rastlamamaktayız. Bunun 
yerine daha çok siyasi olaylarda yer alan bir İbn Se be karekteri ile karşılaş
maktayız. Oysa bu durum son derece önemlidir ve üzerinde durulması ge
rekmektedir. Çalışmamızın ilerleyen sayfalarında örnekleri de verilecek olan, 
kaynaldardaki İbn Sebe'ye izafe edilen görüşlerin dile getirileceği en uygun 
yer Mısır iken, tarih kitaplan bu konuda suskun kalmaktadır. 

Seyfin. İbn Sebe rivayetini Hz. Ali dönem~ ile ilişkilendirmesine ge
rekçe olarak, Cemel Savaşındaki iki gurup arasındald çatışmayı gösterdi
ği bilinmektedir. Müslümanların tarihinde ilk defa iki kesimi birbirleri ile 
savaştırmak istemeyen Seyf ve taldpçisi olan tarihçilere göre, aslında ya
pılmak istenen bir anlaşma vardı. Buna rağmen bir çatışma gerçekleşti. 
Rivayetleri içinde söz konusu uzlaşmanın neden gerçekleşmediğini de
taylı olarak anlatan tek ravi Seyftir. Seyfe göre Ali'nin saflan içinde bu
lunan İbn Se be ve taraftarlan için, bu anlaşmanın yapılması, Hz. Osman
'ın katline iştiralderinden dolayı, ya asılmalan ya da cezalandırılmaları 
anlamına gelmekteydi. Yani anlaşma yapılacak olursa, kaybedecek olan, 
İbn Sebe ve taraftarları olacaktı. Bu sebeple onlar savaşı başlatma!< için 
gizlice anlaşmayı bozmak üzere harekete geçmişlerdi. 16 Böylece İbn Se-

lullah'ın vasiyetine aykındır. Öyleyse ey insanlar kalkın ve harekete geçin, emirlerinize ta'n 
edin!" Bkz. Seyf, el-Fitne, 48-50; et-Tabeıi, Tdrfh, 4/340-341. 

15 Bkz. cn-Nevbahti, Fırak, 23, 29, 34; el-Kumml, 32-33; el-Malati, Ebu'I-Hüseyin Muhammed 
.b. Ahmed b. Abdurrahman, et-Tenbfh ve'r-Red, Ald Ehli'l-Ehvd ve'l-Bida', thk. Muhammed 
Zahid b. el-Hasen el-Kevseıi, Bağdad 1388/1968, 19; el-Bağdadl, Farklar, 31-32; krş. Fried
leander, Israel, "Abd allah b. Saba, der Begründer der Si'a, und sein Jüdischer Ursprung, 1-
II",ZeiLscrift.fiir Assriologie, 24, Strassburg, 1326/1909, 1327/1910, 2, 14-15; Watt, W. Mont
gomery, "İlk Dönemde Hilafet'', tre. A. Bülent Ünal, İslam Mezheplerine Dair Bazı Kavramlar, 
İzmir 1417/1997,54. 

16 Halife seçilmesi sırasında kulianılan isyancılar anlamındaki Sebeiyye tanımlamasını tasnif 
dışı tutuyoruz. Bkz. Seyf, el-Fitne, 96-97; et-Taberi, Tarih, 4/436 437 vd.; Ella Landau-Tasse
ro n, "Sayf Ibn 'U mar in Medieval and Modem Scholarship", Der Islam, 67/1410/1990, 2. 
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be' nin taraftarlan iki tarafı birbirine tutuşturmuş ve kimse farkına varma-. 
dan savaşın başlamasına sebep olmuşlardı.17 Halk tarafından yapılmış 
bir seçimle iş başına gelmiş olan Hz. Ali'nin, kendisine karşı yapılan isya-

. nı, bastrrma girişimi olarak kabul edilebilecek olan Cemel Savaşı ile ilgili 
Seyfin bu rivayetleri, savunma cı bir zihniyetin ürünleri olarak kabu1 edil
melidir. Aynı şekilde makiHat kitaplannda Hz. Ali hakkında söylemedik 
söz bırakmayan ve onun peygamberliğinden, ilahlığına varıncaya kadar 
bir çok görüş dile getiren İbn Sebe'ye, tarihi olayların seyri içinde bir 
daha rastlamıyor olmamız, tarihçilerin arhk bu şahısla işleri bittiğinde 
onu bir kenara bıraktıklan izlenimini vermektedir. 

Seyfin İbn Sebe rivayeri açısından konuşması gereken yerlerden 
birisi de Ali ile Muaviye arasındaki mücadeledir. Aslında Sıffın Muavi
ye'nin, Ali'ye karşı yaptırdığı yüzük hilesi gibi oyunlarını düşündüğü
müzde Cemel'den daha müsait bir ortama sahiptir.18 Ancal< Seyfin ri
vayetlerinin bu dönem olaylarını ele almaması ya da Muaviye'nin sergi
lediği siyasi icraatları, bu isimle örtilimeye değer görülmemiş olabilir. 
Bununla birlikte Ali-Muaviye ilişkisi çalışmamızın sınırları içinde yer 
almamaktadır. 

Tarihi kaynaklann Abdullah b. Sebe rivayetine bakış açısını göz önü
ne aldığımızda, daha çok siyasi bir aktör çerçevesi çizdiklerini görürüz. · 

· Ayrıca Sebeiyye gibi bir fırkanın lideri olan İbn Sebe'İıin, gali fikirlerden 
bir çağuna sahip olmayan kişilik olaral< takdim edildiğini söyleyebiliriz. 
Hz. Osman gibi bir devlet başkanını düzenledikleri suikast sonucu öldü
rüp, yerine de zaten istedikleri bir isim olan Hz. Ali'yi getiren bu fırkanın, 
gulat, yani aşırılık olarak kabul edilen fikirlerine tarih kitaplarının yer 
vermemesi son derece ilgi çekicidir. Ayrıca tarih kitaplarındald İbn Sebe 
ile aşağıda örneklerini verecek olduğumuz maka.Iat türü eserlerdeki İbn 
Sebe'nin ilişkisini kurmak oldukça zordur. 

17 Scyf, el-Fitne, 48-50; et-Taberi, Tô.rfh, 4/340-341, 494 vd.; İbnu'I-Esir, el-Kô.mil, 3/126 vd. 
18 Bkz. Sey( el-Fitne, 48-50; et-Taberi, Tô.n"lı, 4/340-341 vd. Tarih yazarlan içinde dönemin 

olaylarını anlatırken farklı bir tııtıım izleyen Makrizi'yi görürüz. Ancak o da Abdullah b. 
Sebe'yi farklı isimlerle ele almakta ve tek bir şahıs olarak algılamamıza izin vermemektedir. 
Yazar Mısırdaki fırka ve mezhep hareketlerinden söz ederken Hz. Osman'ın öldürülmesin
deki Abdullah b. Se be' nin rolüne Şia'nın ilk kurucusu sıfatıyla yer verir. Seyfiıı, Taberi'deki 
·ri vayetine dayanarak Hz. Osman'ın öldürülüş sürecini anlatır. Makrizi Seyfin rivayetini 
aktanrken İbn Sebe'nin Şam'a olan yolculuğuna yer vermez. Yine Ali'nin Rec'at'ı ile ilgili 
rivayetleri de aktarmaz. Bkz. el-Makrizi, Takıyyuddin Ebu'I-AbbasAhmed b. Ali (845/1441), 
Kitô.bu'l-Mevô.iz ve'l-İ'tibô.r bi Zikri'l-Hıtô.ti ve'l-Asô.r, Kahire trz. 4/146-147. 
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MakMat Türü Eserlerdeki İbn Sebe'nin Gali 
Oluşumlarla Birlikte Hz. Ali ile ilişkilendirilmesi 

İbn Sebe'nin makalat türü eserlerde genellikle Şia ile ilişkilendiril
mesinde Hz. Ali'nin özel bir yeri bulunmaktadır. Ali'nin Şia ve onun alt 

~ kollan gibi mezhepler tarafından, ayncalıklı hatta bazen insan üstü özel
Hidere sahip birisi gibi takdim edilmesi, onun adı etrafındaki asılsız iddi
alann çoğalmasına yol açmıştır. Bu türlü fırkalann Hz. Ali ve onun nesii
ni bir şekilde bayraklaştırmalan, daha sonra oluşan mezheplere, kendile
rine özgü bir Ali miti yaratma ortamı doğnımuştur.19 Bu ortamın ürünü 
olan anlayışlann, teşekülü esnasında ortaya çıkan bütün Şii fikir ve fırka
lann kaynağı olarak gösterilen İbn Sebe anlayışı ile birlikte,.makaJ.at ya~ 
zarlan tarafından benimsendiğini söyleyebiliriz. Bu arada tarih kitapla
nndaki Seyf kaynaklı anlatılan rivayerlere artık makaJ.at türü eserlerde 
pek rastlanmadığını hatırlamak gerekmektedir. 

Tarih kitaplannda yer alınayıp da makaJ.at yazarlannın aktardıldarı 
rivayerlere göre İbn Se be, daha çok Hz. Ali hakkında konuşmuştur. Bazen 
bu yazarların anlattildan birbirleri ile örtüşebilmektedir. Ancak çoğun
lukla birbirinden farklı tasvirler ortaya çıkmaktadır. Oysaki durum Ali 
etrafında böyle bir ismin varlığı ve Ali'nin ona gösterdiği tepkilerden öte, 
İbn Sebe hakkında yeni ve farklı rivayetler ekleyen yazarların kendi dö
nemlerindeki istenmeyen ve beğenilmeyen aşırı Şii guruplara bu isim ara
cılığı ile duyduklan bir tepkiden ibarettir.20 Bu yazariann anlattildan ve 

19 Söz konusu oluşumlar böylelilde hem Hz. Peygamber'in bırakmış olduğu sünnete uyrna 
yükümlülüğünden kurtulmuşlar hem de kendi aşınlıldannı savunmak için bir sığJnağa sa
hip olmuşlardır. Aynı şekilde "Ali ya da Ehl-i Beyt muhalifi" suçlarnasıyla, büyük bir saha be 
çoğuuluğunu dışlarnışlar, bu vesile ile de İslam'ın erken dönemindeki örnek sayılabilecek 
uygulamalannın sorumluluğundan uzaklaşmışlardır denilebilir. 

20 Sonraki kaynaklann bir çoğunda naldedilecek olan Medilin merkezli Ali'nin ölmeyeceği 
haberini Abdullah b. Sebe ya da Abdullah b. Harb ile ilişkili olarak ilk önce Cilhız'ın (255/ 
868) anlamğJnı görmekteyiz. Cilhız'ın rivayetleri içinde İbn Sebe'nin Seyfin anlatmış oldu
ğu Mısır'daki görüşlerle İbn Harb'ın fikirleri birbirine benzernernektedir. Aynı şekilde Makil
lilt türü eserlerdeki bilgilerin kısmi benzerlerini İbn Sa'd'ın (230/844) kayıtlarında da gör
rnek mümkündür. Bkz. İbn Sa'd, et-Tabakiitu'l-Kübrii, thk. İhsan Abbas, Beyrut 1388-1968 
3/39, 7 /512.; el-Cilhız, Ebu Osman Amr b. Bahr (255/868), el-Beyiin ve't-Tebyfn, Kahire 1948/ 
1367 3/81. Bir zamanlar Kisril'nın oturduğu, Bağdat yakınlarındaki önemli bir şehir olan 
Medainiçin bkz. Feyrı1zilbfidi, Muhammed b. Yakub (817 /1415), Kiimüsu'l-Muhft, thk.?. yer 
?, trz. 1/1592; Dietrich, A. "Mediiin", İA, 7/448 vd. İbn Harb b. Arnr el-Kindi'de Uluhiyet 
izafesi ve Tenasüh görüşü varken, Seyf'in rivayetlerindeki İbn Sebe'de sadece Rec'at, Vasilik 
ve sadece siyasi anlarnda Sahabeye ta'n vardır. Bkz. Seyf, el-Fitne, 48-50; el-Kurnrni, el-Makii
liit, 21; et-Taberi, Tiirfh, 4/340-341. ·Bununla birlikte Cilhız'ın eserinin bir rnakalat kitabı 
olrnadığJnı İbn Sebe ile İbn Harb'ın da ayıu kişiler olrnadığJnı belinmemiz gerekmektedir. 
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tarihi seyir içerisinde kronolojik olarak çeşitlenerek çoğalan İbn Sebe tas
virleri genellilde aşağıdaki gibidir. 

Abdullah b. Sebe ve çevresindekiler Ali'nin ilahlan olduğunu iddia et
mişler Ali de onlan; Ben çirkin bir iş gördüğümde, Ateşiyakar ye Kanber'i21 

çağırın.m diyerek yakmış veya sürgüne göndermiştir. 22 

İbn Sebe, Rafız'i:lilde ilişkilendirilerek, eldeki mevcut Kur'fm'ın Ali'de 
olan başka bir Kur'an'dan dokuzda biri oranında eksik olduğunu iddia 
etmiştir. Aynı şekilde o, AWnin 'ölüm haberini getiren birine: "Vallahi onun 
beynini yetmiş bohça içinde de getirseniz öldüğünü kabul etmeyiz. Çünkü 
biz onun Araplan asası ile gütmedikçe ölmeyeceğini biliriz" diye cevap ver
miş ve onun öldüğüne inanmamıştır.23 

İbn Sebe'nin ashabı, Hz. Ali'nin ölümünden sonra, İmamet'e bir farz 
olarak inanmışlardır.24 Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Sahabe hakkındald ilk 
"teberri" fikrini ileri sürmüş ve takİyye'nin ne caiz ne de.helal olduğuna 
inanmışlardır.25 İbn Sebe Ali'nin çevresinde bulunan öylesine müfrit bir 
galldir Id Ali onu öldürmek istemiş ancak çevresindeidier buna izin ver
memiştir.26 

İbn Sebe Hz. Ali'ye arkadaş olmuş ve onun Hz. Peygamber'in vasisi 
olduğunu iddia etmiştir. Ali'nin imametinin farziyeti konusuna ilaveten 
beraet fikrini ortaya atarak, düşmanlannın kafir olduğunu iddia etmiştirP 

2] Ali'nin kölesi olarak bilinen Kanber haklanda bilgimiz sınırlıdır. Bkz. el-Ya'kfıbi, Ahmed b. 
Ebi Yak u b b. Cafer b. Vehb (292/905), Tiirihu'l-Ya'kub~ Beyrut trz. 2/214. İbn Hacer, şeceresi 
haklanda söylenilenlerin meçhul olduğunu ve her hangi bir hadisinin olmadığını söyler. 
Hakkında şöyle bir rivayet aktarır: "Osman b. Viikıd der ki; Abdullah b. Ebi Süfyan b. el
Haris'le oturuyordu m, Kanber geldi ve selam verdi. O da onun selamını almadı. Amca oğlu
nun kölesi hakkında böyle mi yapıyorsun? dedim. O da "Bu Küfe'ye geldi ve Osman'ı kınadı. 
Oysa ben Ali'nin "Osman'la cennette karşı karşıya kardeş olarak orurmayı ümit ediyorum" 
dediğini duydum dedi." Bkz. Lisiinu'l-Miziin, 4/475. İbn Hacer'in aktardığı bu rivayetin de 
Ali ile Osman'ı barıştırma girişimi olduğu izlenimi uyandırdığlnı söyleyebiliriz. 

22 ei-Cüzcani, İshak İbrahim b. Yakfıb (259/872),Ahvdlu'r-Riciil, thk. es-Seyyid Subhi ei-Bedri 
es-Samarrai, Beyrut 1405/1985, 37-38; İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim 
(276/889), el-Madrif, thk. Servet Ukkiişe, Kahire, trz. 622. 

23 Nilşi el-Ekber, Mesiiilu'l-İmiime, 22-23; Friedlaender, Israel, "The Heterod6xies of the Shiites 
in the Presentation of Ibn Hazm", JAOS, New York City ı 908, 29/43. 

24 Burada İbn Sebe, Abdullah· b. Vehb er-Rilsıbi el-Hemdani olarak tanımlanmıştır. Bkz. en
Nevbahô, Fıraku'ş-Şfa, 22-23; ei-Kummi, Makdldt, 21. 

25 Mesela İsmilill yazar Ebfı Hiltim er-Razi'de benzer bilgileri tekrar etmiş durumdadır Bkz. 
Ahmed' b. Hamdan (324/925), Kitiibu'z-Zfne fi Kelimiiti'l-İsldmiyyeti'l-Arabiyye, rhk. Abdul
lah Sellfım es-Samarrili, el-Guluv ve'l-Fıraku'l-Giiliye içinde, trz. 305-306. Sahabe hakkında
ki görüşleri için krş. İbn 1-lilcer, Lisdnu'l-Mizdn, 3!289-290. 

26 el-Kumm1, Makiildt, 20. ' 
27 Bkz. el-Kummi, Makdldt, 21 Nevbahô-el-Kummi, Fırak, 33. 
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İbn Sebe'nin taraftarianna göre; Ali bulutlardadır, gök gürültüsü onun 
sesi, şimşek ise kırbacıdır. Bu fikirleri ile o, başka fırkalara da kaynaklık 
etmiş, 28 ilk defa Vakf ve Gulüv'den söz etmiştir. 29 Söz konusu olan bulut 
meselesi, Ali'ye ait olan ve Hz. Peygamber tarafından "bulut" diye isim
lendirilen bir sanğıdır ve İbn Sebe'nin ashabı bunu kendi istekle.ri doğrul
tusunda tevil etmişlerdir.30 

Abdullah b. Sebe ve ashabı gilliye'nin on dördüncü fırkasına mensup
tur.31 Ali'nin ölmediğine Kıyamet gününden önce dünyaya döneceğine ve 
zulümle dolduğu gibi yeryüzünü adaletle dolduracağına inanmıştır.32 

Abdullah b. Sebe, Ali'nin Allah olduğunu kendisinin de onun pey
gamberi olduğunu iddia etmiştir. Onun bu iddiasına karşılık Ali onu ça
ğırmış, tevbeye davet etmiş, o kabul etmemiş, onu üç gün hapsettikten 
sonra yaktırmıştır veya lanet etmiştir.33 

İbn Sebe'nin ashabı ile ilişkili haberlerde, Hz. Ali Basralılar'la yaptığı 
savaştan sonra yanına gelen, ez-Zut'lulardan34 yetmiş kişiyle kendi dille-

28 elcKummi, el-Makillilt, 28. Ali'nin bulutlarda olduğu rivayeri daha sonra "Sehabiyye" adlı 
bir fırkanın görüşleri olarak da nakledilecektir. Bkz. Neşvanu'l-Hımyeri, Ebu Said Neş~an b. 
Said (573/1178), el-Hı1ru'l-'Iyn, thk. Kemal Mustafa, Mısır, ı367/ı948.154-ı55. Bkz. Fığla
lı, Bağdildi'nin Mezhepler Arasındaki Farklar'ına yazdığı, "Önsöz", xxı; Neşvanu'l-Hımyeri, 
Hı1ru'l-'Iyn, ı54,155. Krş. el-Bağdadi, el-Fark, 223-235. Seyyid Hımyeri ve diğer sonraki 
dönem Şiilerinin de bu fırkaya dahil edilerek vedildiği bilgiler için Bkz. el-Yemen!, Ebu 
Muhammed (6/12. asır), Akilidu's-Selilse ve's-Seb'fne Fırka, thk. Muhammed b. Abdullah 
Zereban el-Gamidi, Medine, ı422/20oı, 1/472-476. 

29 el-Kummf, Makillilt, 20. 
30 Krş. el-Askeri, es-Seyyid Murtaza, Abdullah b. Se be ve Esiltfru Uhril, yer?, ı 992; Abdullah b. 

Sebe ve Dfger Efsilnelıili Tilrfhf, Farsça'ya tre. Ahmed Fehri Zencani, Muhammed Sadık Ne
cefi, Haşim Herisi, Tahran ı365/ı945. 2/323 vd. 

31 el-Eş'ari, Makillilt, 1/86-88. 
32 el-Eşa'ri Rec'at iddiası ile birlikte Seyyid Hımyeri'nin Hesap gününden önce insanlarm dün

yaya döneceği güne.. mealindeki şiirini aktararak İbn Sebe ile Hırnyeri arasında bir bağ 
kurmaktadır. Hırnyeri (ı73/789-790) ile Ali zamanında yaşamış olması gereken Abdullah 
b. Sebe'nin ilişkisinin bulunması mümkün değildir. Bkz. Makiililt, ıi86-88. Öte yandan 
Ma turidi'ye izafe edilen Makiililt adlı bir eserde Abdullah b. Se be ile ilgili doğrudan bir bilgi 
bulunmamaktadır. Sadece "es-Sebbabiyye" olarak Mürcie'nin alt guruplanndan birisinden 
söz edilir. Bkz. el-Maturidi, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud (333/ 
944) ,Kitilbu'l-Makiililt (?), Kahire Üniversitesi Kütüphanesi, Yazmalar Bölümü, No: ı9495, v; 
Sa. Krş. en-Nesefi, Ebu Muti' Mekhfil b. Fazi (3ı8/930), Kitilbu'r-Red ale'l-Bida', thk. Marie 
Bernand, Annates Islamogiqes, ı6 (1980), 115; Korkmaz, Sıddık, "İmam Ebu Mansur el
Maturidi'nin Hayatı ve Eserleri", Dinf Araştırmalar, Ankara 200ı, 4/10, ı09-110; Emin, 
Şerif Yahya, Mu'cemu'l-Fırakı'l-İslilmiyye, Beyrut ı406/ı986, ı31. 

33 Şii kanat içinde bazı farklı tanımlamalar açısından Keşşi'yi (340/95 ı ci van) zikredebiliriz. · 
Onun anlattıklan da bir bakuna Kurnıni'nin anlatrıklannın da özeti durumundadır. O sade
ce söz konusu rivayerlere muhtemelen çoğunluğu sonradan oluşturulmuş olan isnad zincir
leri eklemiştir. Bkz. Muhammed b. Arnr, Ricillu Keşş~ Meşhed ı348/ı929, ıo7. 

34 Kaynaklarda ez-Zut, Hind bölgesinde bir yer olarak tanıtılmaktadır. Bkz. el-Ferahidi, Ebu 
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ri ile konuşmuştur. Gelenler Ali'ye selam vermişler ve onunla sohbet et
mişlerdir. ez-Zut'lular'ın diliyle Ali de onlara ce:rap vermiş ve kendisinin 
onlann iddia ettiği gibi beşer üstü bir varlık olmadığım söylemiştir. Onla
n tevbeye çağırmış, ama onlar kabul etmemiştir. Daha sonra Ali onlara 
kızmış, kuyular kazdırmış ve onlan kuyulara hapsettirmiştir. Sonra kuyu
lann üzerini kapattırmış, ateş yaktırmış ve onlarda yanan ateşin duma
nıyla ölmüşlerdir.35 

İbn Sebe ve ashabı, gulat'ın birinci fırkası olarak, on beş fırkaya dahil 
olan RMıza'nın ve Şia'nın ilk kurucusudur.36 Ona göre Ali nübüwette 
Hz. Peygamberle ortaktır. Hz. Peygamber ölünce Ali nübüwete vans ol
muş, kendisine vahiy gelen nebi durumuna gelmiş ve Cebrail ona risaleti 
getirmişti~7 • 

Ali'nin ölüm haberinin Medain'e ulaşması üzerine İbn Sebe'nin asha
bından bazılan bunu kabul etmemişlerdir. Ali'nin ölmüş olabileceğini kabul 
etmeyenlerin bu görüşleri; Öyleyse malını niye taksim ettik ve hanımlarını 
niye evlendirdik?, şeklindeki cümlelerle eleştirilmiştir. Bundan sonra İbn 
Sebe'nin ashabı dört guruba ayınlmış,38 bu fuklar beda, rec'at ve Ali'nin 
Kadim olduğu görüşlerini savunmuşlardır.39 

İbn Sebe, Hz. Ali'nin namazdan sonra dua ederken "ellerin göğe doğ
ru tutulması gerektiği tavsiyesin e", Ey Müminlerin Emfr~ Allah her yerde 
değil mi?, diyerek cevap vermiştir. Hz. Ali de onun bu sorusuna Kur'an'da 

Abdurrahman el-Halil b. Ahmed (170!786),Kitdbu'l-Ayn, thk. Mehdi el-Mahzurni, İbrahim 
cs-Sarnarrili, yer?, ır.:. 7 /347; Yakut ei-Harnevi, Ebu Abdullah Şihabüddin Yakut b. Abdul
lah (626/1229), Mucenıu'l-Bülddn, nşr. Dfuu'l-Fikı; Beyrut trz. 4/178, 5/279; er-Razi, Mu
hammed b. Ebi Bekir b. Abdilkadir (666/1268), Muhtdru's-Sıhdh, thk. Mahmud Hatır, Bey
rut 1415/1995, 280 .. 

35 el-Keşşi, Ricdl, 109. Oysa Ali'nin arapçadan başka bir dil bildiğine dair herhangi bir rivayet 
yoktur. Bu türden fikirdeki insanlan yaktığı veya dumanla bağdurduğu iddialan ise Hz. Ali 
ilc ilişkilendirilerneyecek türden itharnlardır. 

36 ci-Malaô, et-Tenbfh, 18-19,·156. Böylece rafıza ve Şia, gulattan doğmuş olmaktadır. 
37 ei-Malaô, et-Tenbflı, 158. Hicri dördüncü asırdaki bazı Şii fırkalann Ali hakkındaki iddilan

nın bir resmi olarak kabul edilebilecek bu tür iddialar aynı şekilde tarih kitaplanndaki Ali 
kişiliği ile uyuşmadığı gibi İbn Sebe üzerinden onunla ilişkilendirilrneye çalışılan fikirler 
daha çok Nusayri!iğin fikirlerine benzemektedir. 

38 el-Malaô, et-Tenbfh, 18-19. Bu rivayetlerin kaynağı için bkz. İbn Sa'd, et-Tabakô.t, 7/512. 
39 Malati bu fırkalar hakkında şunlan söyler: "Bu fırkalann hepsi "beda" fikrine inanırlar. 

Hakkında konuşmak istemediğim beda fikri ise Allah'ın sözünden vaz geçmesidir. Bunlann 
hepsi küfür ve cehl hizbidir. Ali ve Muhammed'in ölümünü ikrar ettnedikçe "Kebire" işle
dikleri belirtilmelidir. Çünkü söylediklerinin delili yoktur. Ali'nin "İiah-ı Kadim" olduğu 
şeklindeki götüşlerine gelince, Hıristiyanlarla aynı görüştedirler. Hıristiyanlardan Nasrur
ller'in görüşlerini keyfiyet ve cisirn sahibi olanın ilah olamayacağı şeklindeki açıklarnamızla 
çi.irüttnüştük. Rec'at hakkındaki görüşleri de böyledir ... " Bkz. et-Tenbfh, 19. 
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hem rızlun hem de azabın göklerde olduğuna dair ayetler bulunduğunu 
delil göstererek karşılık vermiştir. 40 İbn Sebe'nirı soyundan gelen birisi, 
Mufavvıda'ya mensup olmuştur.41 

Abdullah b. Sebe ile Abdullah b. Sevda ayrı ayrı kişilerdir.42 İbnu's
Sevda, İbn Sebe'nin bir taraftarı, aslen Bire'li bir Yahudi ve Kı1feliler ara
sında itibar kazarımak için Müslüman gibi görünmüş birisidir. Tevrat'daki 
"her Nebi'nirı bir vasisi vardır görüşünü Ali'ye tatbik etmiştir. Ona göre 
Hz. Muhammed, Nebllerin en hayırlısı, Ali de vasilerin en hayırlısıdır. Bu 
sözleri duyan Ali ve taraftarları, ona değer vermişler ancak Ali, onun ken
disi hakkındaki aşırılılc içeren görüşlerirıi duyunca, onu öldürmek iste
miştir. İbn Abbas ise, Şamlılara savaşacağı ve taraftarlan arasında bölün
me olabileceği gerekçesiyle Ali'yi bu düşüncesinden vaz geçirmiştir. Ali 
de hem İbn Sebe'yi hem de İbnu's-Sevda'yı Medairı'e sürmüştür. İbnu's
Sevda, Kfıfe Mescidi'nde ila kaynak fışkıracağını, burıların birinden bal, 
diğerinden yağ akacağını ve Ali'nin taraftarlarının bu ilti kaynaktan doya
sıya besleneceğini iddia etmiştir.43 

İbn Sebe Allah'tan başkasına ilahlık iiafe ederek tenasüh inancına 
sahip olmuştur.44 İbn Sebe'nin taraftariarına göre Ali'nirı ilah olduğu dü-

40 Zariyat, 51/22. Bkz. ei-Kurnrni, Şeyh Saduk, Ebu Ca'fer Muharnrned b. Ali b. Hüseyin İbn 
Babeveyh (381!991), el-Hısii~ Kurn 1403/1982, 2/628-629; ei-Ham1ni, el-Hasan b. Şube 
(lV /X Asır), Tuhefu'l-UkiJl, Kurn 1404/1983, 68. 

41 Bkz. el-Kurnrni, Şeyh Saduk, Ebu Cafer Muharnrned b. Ali İbn Babeveyh (381!991), Risale
tü'l-İ'tikiidiiti'l-İmômiyye (Şif İmdmiyye'nin İnanç Esaslan), tre. Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara 
1398/1978, 119. Krş. el-Meclisi, Muhaııırnad Bakır (1110/1698), Bihdru'l-Envdr, Beyrut 
1404/1698, 25/343. 

42 el-Bağdadi, el-Fark, 225. 
43 ci-Bağdadl'ye göre Abdullah b. Sebe ve fırkası sahip olduğu görüşleri ile neredeyse İslam 

dışı bütün fikir ve fırkalann kaynağıdır. Şia'yı eleştinnek için rafıza kavramını seçen Bağd
adi, el-Fark Beyne'l-Fırak adlı eserinde Hz. Ali dönemi ile ilişkili olarak bütün aşırı fırkalan 
Hz. Ali ve onun çevresindeki Abdullalı b. Sebe ile ilişkilendirerek kendisinden önceki kay
naklarda bulunan rivayetleri tekrar eder. el-Bağdadi bu fırkalan şöyle sıralar: Beyaniyye 
(Beyan b. Sem'an ei-'Icli (119/737), Muğiriyye {Muğire b. Sa'id el-l'cli 126/743), Mans
uriyye (Ebu Mansurel-l'cli 123/741), Hattabiyye (Ebu'l-Hattab el-Esedi 145/147-762/764), 
Abdullah b. Muaviye b. Abdullah b. Cafer'in ilahlığına inananlar, Hululiyye, Hulmil.niyye 
(Ebu H ulman ed-Dımeşki), Mukannaiyye, ~il.fira (Bağdad'da öldürülen İbnu Ebi'I-Azafir'in 
ilahlığına inanalar), Hişamiyye (Hişam b. el-Hakem er-Rafızi), Hişamiyye (Hişam b. Salim 
el- Cevaliki), Yunusiyye (Yunus b. Abdirrahrnan el-Kumrni), Müşebbihe (Davı1d ei-Ceva
ribi), İbrahirniyye (İbril.him b. Yahya el-Esiemi 184/800), Habıtiyye (Ahmet b. Habıt/Hil.it) 
ve Kei:ril.ıııiyye. Bkz. el-Fark, 233-235. İsferayini ise selefi olan Bağdildi'yi neredeyse aynen 

· tekrar ettiği için, bu konudaki rivayetlere fazla bir şey eklememiştir. Bkz. Ebu'I-Muzaffer, 
Tahir b. Muhammed (471/1078), et-Tabsfr fi'd-Dfn ve Temyfzu'l-Fırkati'n-Niiciye ani'l-Fıra
kı'l-Hdlikfn, tlık. Yusuf el-Hut, Beyrur 1403/1983, 123-124. 

44 İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed (456/1063), el-Faslfi'l-Milel ve'l-Elıvii'i ve'n-Nilıal, 
thk. Muharnıned İbralıirn Nası; Abdurralırnan Umeyra, Beyrut-Lübnan 1395/1975, 1/165, 5/36. 
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şüncesi Sahabezamanında dahi bilinmektedir. Mesela Hz. Ömer, birisi
nin gözü çıkarılınca bu olaydan haberdar olmuş ve; Allah'ın haremindf; 
göz çıkaran Allah'ın eli hakkında ne diyebilirim ki!, demiştir.45 Yani Ha
remde göz çıkaran Hz. Ali olmakta Hz. Ömer ise "Allah'ın eli" demekle 
Ali'yi kastetmektedir. Yani Hz. Ali'ye Hz. Ömer'in ağzından ilk defa "Ulu
hiyet" izafe edilmiş olmaktadır.46 

Hz. Ali, Medain'den dönerken konakladığı yerde bir kafatası ile konuş
muş çevresindekiler de bu olaya şahit olmuşlardır. Bu olay üzerine Abdul
lah b. Sebe ve ashabı Ali'nin, ölüleri dirilten bir rab qlduğunu iddia etmiş, 
Ali ise kendisinin rab olduğunu iddia edenleri önce tevbeye çağırmış, kabul 
etmeyenlerden bir kısmını yakmış, diğer bir lasmını da bağışlamıştır.47 

Hz. Ali Ramazan ayında İbn Sebe ve taraftariarına oruç yerken rast
lamış, onlara bunun sebebini sormuş, onlar da ona; "Sen Sensin" diye 
cevap vermişlerdir. Ali onların kendisini İlah olarak gördüklerini anla
mış, onları yeniden İslarn'a dönmeye çağırmış, göiiişlerinden dönmeyin
ce de onları yakmıştır. Aralanndan İbn Sebe'yi ise Küfe'de kalmaması 
şartıyla bağışlamış ve Medain'e sürmüştür.48 Bu aradaAbdullah b. Sabra 
el-Hemedan1 ve Abdullah b. Amr b. Harbel-Kindi gibi isimler Medarn'de
ki Abdullah b. Sebe'nin taraftandırlar. İbn Sebe Yahud1 ya da Hırıstiyan 
neslinden gelmektedir.4 9 

Abdullah b. Sebe ve ashabı Cafer Sadık'ın (148/765) akıl ve şeriata 
dayalı bilgilerinin hepsini bildiğine inanmışlar ve sebebini bilmeden her 
konuda Cafer'i taldit etrnişlerdir.50 

'15 eş-Şehristi'ıni, el-Milel, 1!176-177. Krş. el-Askeri, Sebe, 2!231. 
46 Zaten onun bu rivayetleri her ne kadar klasik kaynaklar içindeki yerini korusa da, son 

dönem Şii araşnrmacılar tarafından da eleştirilmektedir. Bkz. el-Askeri, Sebe,2!186 vd. 
47 Bkz. el-Kummi, Şi'ızi'ın b. Cibril (600/1203 civan), el-Fedail, Kum 1363/1943, 71-72. Krş. el

Meclisi, Bihar, 4/213-215; et-Tabersi, Muhammed b. Takıyyuddin Nuri (1319!1901),Müs
tedreku'l-Vesail, yrz. trz. 18/168. Bununla birlikte Fahreddin er-Ri'ızi (606/1209), Se.kseki 
(682/1283), Sekseki ile· yakın dönemlerde yaşadığı tahmin edilen el-Iri'ıki ve ez-Zehebi 
(748/1347)'nin anlattıklannda da Abdullah b. Sebe sürekli Hz. Ali'nin çevresinde gi'ıli fikir
lere sahip birisidir. Bkz. er-Ri'ızi, Fahreddin Muhammed b. Ömer (606/1209), İtikadatu 
Fıraki'l-Müslim!n ve'l-Müşrikin, thk. Muhammed el-Mutasımbillah el-Bağdi'ıdi, Beyrut 14071 
1986, 71; es-Sekseki, Ebfi'l-Fadl Abbas b. Mansur et-Terimi (682/1283), el-Burhan, fi Ma'ri
feti Akdidi Ehli'l-Edydn, thk. BessilmAli Selame el-Amuş, Ürdün, 1407/1988, 85; el-Irak!, 
Ebu Muhammed Osman b. Abdullah b. el-Hasen el-Irak! (H. 6. Asır sonrası), el-Fıraku'l
Müfterika beyne ehli'z-Zeyg ve'z-Zandaka, nşr. Yaşar Kutluay, Ankara 1380/1961, 40-4 1; ez
Zehebi, M!zanu'l-İtiddl, 4/105. 

48 İbn Ebi'l-Hadid, Abdulhamid b. Hibetullah b. Muhammed b. el-Hüseyin (655/1257), Şerhu 
Nelıci'l-Beldğa, thk. Muhammed Ebu'I-Fazi İbrahim, Beyrut 1407/1987, 5/6 vd. 

49 İbn Ebi'l-Hadld, Şerh, 5!6-7, 52-53. 
SO Cafer Sadık'ın ölüm tarihinin 148/765 olduğunun handarsak bu rivayere göre İbn Sebe en 
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İbn Sebe, İbn Mülcem'in, ilah olduğu için Hz. Ali'yi değil de onun 
suretinde bir şeytanı öldürilidüğünü iddia etmiştir.51 

İbn Sebe aslında Abdullah b. Vehb b. Sebe'dir. O Ali'nin vasiliğinden 
ve rec'at'ından söz etmiş, buna Hz. Peygamber'in de rec'at'ını eklemiştir. 

~ İsmailiyye'nin Cafer Sadık'ın oğlu için iddia ettiği görüşler işte bu vakf 
inancının aynısıdır. Mısır'daki Fihımfler'in inançları, İbn Sebe'nin iddiala
nnın aynısıdır. İsmailiyye ve Karamita'nın kökeni bu firkadır.52 

Makrua.t türü eserlerde İbn Sebe ile ilgili olalc tarihi süreç boyunca 
çelişen ve çeşitlenen rivayetlerden tespit edebildiiderimiz bunlardır. Bu 
tür eserlerdeki nalcillerin Şii kaynaklarda yer alması son derece manidar
dır. Problem günümüz araştırınacılarına da hala malzeme verecek bir ni
teliğe sahiptir. Bazı çağdaş Şii yazarlar bu ismin erken dönemde var ol
madığını büyük bir gayret ve çabayla ispat etmeye çalışmışlardır. Bu araş
tırmacılara göre; İbn Sebe rivayeri ile Hz. Peygamber döneminde bile 
bulunan Şiliilc karalanmaya çalışılmaktadır. Şii müelliflerin çabaları, bu 
tür rivayetleri erken döneme Abdullah b. Sebe üzerinden taşımalda, ilk 
dönemde kendilerine bir geçmiş yaratmak ve bu geçmiş içinde kendileri
ne temiz bir yer edinmek olarak görünmektedir. Aneale bu iddiaların bi
rer anakronizm örneği olduğu açıktır. Çünkü Şiilik Hz. Peygamber ya da 
Hz. Ali döneminde bulunmadığı gibi, filcideri itibariyle hicri birinci asrın 
son çeyreğinden öncesi ile de ilişkilendirilemez. 

Şii kaynaldarda yer alan nakillerin, Sünni yazarlar tarafından da tek
rar edilmesi kanaatimizce Şia'yı yerıne gayretlerinden öte bir anlam taşı
mamaktadır. Selefi arılayışın günümüzdeki temsilcisi kabul edilebilecek 
bazı araşunnacılar, ldasilc kaynaldarda yer alan bilgileri sahih bir okuma
ya tabii tutmadan, savunmaya çalışmışlar ve kendilerince Şiiliği beyhude 
yere ilk asır üzerinden eleştirmeye gayret etmişlerdir.53 Bazen bu yazar-

az iki yüz yıl yaşamış olmaktadır ki bu mümkün değildir. Bkz. es-Safedi, S alahuddin Halil 
b. Aybek (764/1362); "Tercüme-i Abdullah b. Sebe", Şehid Ali Kütüphanesi, No: 1968, v, 2. 
Aynı bilgiler için bkz. el-Birgivi, Muhyiddin Muhammed b. Pir Ali el-Hanefi (981/1573), 
Tuhfetu'l-Müsterşidfn, Fatih Kütüphanesi, No: 5344, v, 14-15. Birgivi'nin kaynaklan ve ver
diği bilgilerin değerinin ortaya konulabilmesi için aynca incelenmesi gerektiği kanaatinde
yiz. Ayrıca bkz. es-Safedi, Kitô.bu'l-Vô.fi bi'l-Vefeyô.tthk. Dorotya Gravuloski, Stutgard, 1411/ 
1991, 17/189-190. 

sı cl-Cürcani, Ali b. Muhammed (816/1413), et-Ta'rifô.t, İstanbul1300/1882, 89. 
52 el-Makrizi, el-Hıtô.t, 4/182, 191. 
53 Bkz. Haşimi, Sildi, er-Ruvô.t, ellezfne Teessen1 bi İbn Sebe, el-Cemaliye 1413/1992; el-Üdeh, 

Süleyman b. Hamed, Abdullah İbn Sebe ve Eseruhu fi Ahdô.si'l-Fitne fi Sadri'l-İslô.m, Riyad, 
1412/1991, 176 vd; Ebfı Abdullah ez-Zehebi, Sıdku'n-Nebe fi Beyani Hakikati Abdillah b. 
Sebe, "Mevsfıatu'r-Redd ale'r-Rafıza" İçiride, 24 vd. 
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lar söz konusu rivayetlc;ri erken döneme taşırken, farkında olmadan eleş
tirdiideri görüşleri kısmen savunur pozisyonuna düşmektedirler. Aynca 
onların bu türdeki çalışmalanru rivayet kolleksiyonculuğu olarak değer
lendirmekten başka bir y9l görünmemektedir. 

Özetle belirtecek olursak maka.Iat yazarlan çoğunlukla Abdullah b. 
Sebe'nin Hz. Osman dömeni olaylannda geçen tarihi rolüne neredeyse 
hiç değinmemişler ve Hz. Ali döneminde yaşamış bir isim portresi çizmiş
lerdir. Üstelik onlann ortaya koymaya çalıştildan İbn Sebe'nin kişiliği ve 
kimliği de birbirlerinin rivayetleri ile çoğu zaman çelişmekte ve bütünlük 
arz eunemektedir. 

Sonuç 

Kanaatimizce Seyf b. Ömer, Hz. Osman ve Ali dönemi olaylannı an
lattığı rivayetlerinde, siyasi gerçekiere yeterince yer vermemektedir. O 
Hz. Peygamber'in güzide ashabının döneminde meydana gelen olaylann, 
eskiden beri hile ve entrikacılıldan ile bilinen Yahudilerin ürünü olduğu
nu söylemeye çalışmaktadır. Aynı şekilde rivayetleri içinde Ş~ fikirlerle 
kısmen ilişkilendirmiş olduğu Abdullah b. Sebe'yi bir iünah keçisi gibi 
kullanmakta ve onunla ilişkilendiriği fikir ve davranışların takipçilerinin 
Şiiler olabileceğini zımmen iddia etmektedir. Böylece Şiiler ile Yahudileri 
aynı kefeye koymakta ve onlan karalamak istemektedir. Bununla birlikte 
tasvir ettiği İbn Sebe ile, aşın bir çok görüş ve düşüncenin kaynağı olarak 
gösterilen İbn Sebe, aynı ş;;ıhsiyet olarak görünmemektedir. 

Sonuç olarale tarih ve maka.Iat türü eserlerde ortaya çılcan Abdullah 
b. Sebe, tek bir şahıs görüntüsü vermeyip, biribiri ile alakası olmayan 
kişilere benzemektedir. Tarih kitaplanndaki İbn Sebe, Hz. Osman ve Ali 
çevresinde yoğunlaşan ve çoğunlukla siyası olaylarda etkin bir şahsiyet 
görüntüsündedir. Oysa Malca.Iat türü eserlerdeki İbn Sebe ise özellilde 
Hz. Osman'la ve dönemi ile ilişkisi olmayan birisidir. Bunun yerine Hz. 
Ali ile sonderece ilişkisi bulunan, onun çevresinde tamamen gali fikir, çevre 
ve davranışlara sahip, müfrit bir Şii görüntüsündedir. Bunun da ötesinde 
yer yer İslam düşüncesine sonradan girmiş bulunan ne kadar fikir ve dü
şünce var ise hepsinin temsilcisi gibidir. Öyle görünmektedir ki her ilci 
meslek gurubunun yazarlan, bu ismi kendi istekleri doğrultusunda kul
lanmışlar, beğenmediideri fiil ve eylemleri bu mevhum şahsiyete izafe et
mişlerdir. 


