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kım benzerlikler bulunmakla birlikte ay
nı eser sayılrnalarını imkansız kılan pek 
çok fark vardır. Nitekim kırk fasıllık bu 
eserin baştan altı faslı Deka'iku'l-J:ıa
]f.a 'ik'te olduğunun aksine, ayet ve ha
disler yerine süff imam ve şeyhterin söz
leriyle başlar. XVI. fasılda Kuran'ın mah
lük olup olmadığına dair (bk. · HALKU'I

KUR'AN) Mu'tezile ile Sünniler'in karşıt 
görüşleri yer alır (eserin yazmaları için 
bk. Alexander-von Kegl , ZDf\10, LX 1 ı 9061. 
s. 549-592, Su pp!. Persan, nr. ı ı 51 
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i TAHSiN YAZlCI 

ı 
AHMED b. SALiH et-TABERİ 

ı 

( ..s_,.:kıl c:ı~ .:r. ..ı...>-1 ) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. Salih 
et-Taberl el-Mısrl 

(ö. 248/862) 

Mısırlı hadis hafızı. 
L _j 

Babası Taberistanlı bir asker olduğu 
için İbnü't-Taberi diye de tanınır. Mı
sır'da doğdu. Hicaz, Yemen. Irak ve Su
riye bölgelerinde hadis tahsil ettikten. 
kıraat ilmini de Verş ve Kalün'dan öğ
rendikten sonra Mısır'a döndü, ilmini 
orada yaymaya başladı. Muhaddis ve 
hafız* olduğu kadar kari*, fakih ve na
hivci olarak da kabul edilir. İle!* ve ih
tilafü'l-hadis* konularında mütehassıs
tı. Özellikle Mısır ve Hicazlı hadis alim
leri kanalıyla gelen hadisleri çok iyi bi
liyordu. 
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Henüz kırk yaşına gelmeden hadis ri
vayet etmeye başladı. Mısır merkez ol
mak üzere Bağdat. Şam. Antakya ve di
ğer birçok yerde ders verdi. Adil oldu
ğunu iki şahit ile ispat edenlere ve saka
lı çıkmış bulunanlara hadis rivayet edi
yordu. Sakalsız olmasına rağmen ken
disini imtihana tabi tuttuğu ve başarılı 

olduğuna inandığı EbO Davüd'un oğlu 

Abdullah'a da rivayette bulunmuştur. 

Zühli ve EbO Zür'a ed-Dımaşkl gibi bir
çok büyük muhaddisin hadis rivayet et
tiği Ahmed b. Salih'ten Buhari de yirmi 
sekiz hadis rivayet etmiştir. Ayrıca Bu
harf onun güvenilir bir muhaddis oldu
ğunu ve kendisine yöneltilen tenkitlerin 
hiçbir delile dayanmadiğını söylemiştir. 
Bütün kaynaklar İbnü 't-Taberi'nin sika* 
olduğu noktasında müttefiktir. Ancak 
kibirli oluşu, yegane kusuru olarak zik
redilir. Her ne kadar Nesai onu cerhet
miş ise de bu cerh*, Nesai'yi meclisin
den kovduğu için aralarındaki kırçınlık
tan ileri geldiğine hükmedilerek, itibar 
görmemiştir. İbn Main'in cerhi ise ger
çekte ona değil. hadis uydurmakta ma
ruf olan Mekke şeyhi Ahmed b. Salih eş
Şemmüni'ye (Şemmüml) yöneliktir. Zira 
İbnü't-Taberi birçok konuda İbn Main 
seviyesinde görülmüş, hatta Mısır ve Hi
cazlılar'ın rivayet ettiği hadisleri İbn Ma
in'den daha iyi bildiği kabul edilmiştir. 
Ahmed b. Salih'in sağlam ve güvenilir 
bir muhaddis olduğunu gösteren bir hu
sus da İbn Zebale'den yüz bin kadar ha
dis yazdıktan sonra onun hadis uydur
duğunu anlayınca bütün hadislerini ter
ketmesidir. · 

Kaynaklarda Kitô.bü's-Şahôbe adlı bir 
eserinden bahsedilmektedir. İbnü't-Ta
beri Mısır'da vefat etmiştir. 
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i KEMAL SANDlKÇI 

ı 
AHMED SARHAN 

ı 

L 
(bk. SARBAN AHMED). 

_j 

ı 
AHMED es-SA vi 

ı 

L 
(bk. sA vi, Ahmed b. Muhammed). 

_j 

ı 
AHMED b. SELEME 

ı 

(;w_, .:r. ..ı...>-1) 

Ebü'l-Fazl Ahmed b. Selerne b. Abdiilah 
el-Bezzaz (Bezzar) en-Nisaburi 

(ö. 286/899) 

L 
Tanınmış hadis hafızı. 
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imam Müslim'in Belh ve Basra'ya yap
tığı yolculuklarda ona arkadaşlık etti. 
Kuteybe b. Said; İshak b. Rahuye, Os
man b. EbO Şeybe, EbO Küreyb, Ahmed 
b. Meni' gibi birçok meşhur alimden ha
dis aldı. Devrin ünlü muhaddisi Kuteybe 
b. Said'in yanına gidip ondan hadis oku
mak istediği zaman. çok sevdiği oğlun
dan ayrılmak istemeyen babası. bu se
yahatin gerekli olup olmadığı hususunu 
da İshak b. Rahuye ile istişare etti. is
hak b. Rahüye'nin, Ahmed'in kendisin
den çok şey öğrendiğini, ancak Kutey
be'nin de farklı kişilerden elde ettiği bil
gileri bizzat ondan öğrenmesinin isa
betli olacağını söylemesi üzerine. mem
leketi dışında hadis tahsil etmesi için 
babası ona izin verdi. Kendisinden de 
EbO Zür'a er-Razi. ibn Vare. EbO Hatim 
er-Razi gibi hocaları ve EbO Hamid b. 
Şarkı. Yahya b. MansOr ve diğer öğren
cileri hadis rivayet etmişlerdir. Adil ve 
emin olmasının yanı sıra hadiste hüc
cet* unvanına da sahip bulunan Ahmed 
b. Selerne'nin Müslim'in Sahlh'ine ben
zer bir müstahrec*i olduğu bilinmekte
dir. ŞaJ:ıiJ:ı adı da verilen bu eser günü
müze ulaşmamıştır. 232 (846-47) yılında 
Bağdat'ta hadis imla* ettiğini Hatib ei
Bağdadi kaydetmektedir. Sık sık gidip 
hadis okuttuğu Bağdat'ta vefat etti. 
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i İSMAiL L . ÇAKAN 

AHMED-i SERHENDİ 

(bk. iMAM-ı RABBANİ) . 

AHMED b. SiNAN 
( .:ıL- .:r. ..ı...>-1 ) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. Sinan 
b. Esed el-Kattan el-Vasıti 

(ö. 259/872-73) 
Tanınmış hadis hafızı. 

_j 

..J 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Veki' b. Cerrah, Abdurrahman b. Mehdi. 
Yahya b. Said el-Kattan ve imam Şafii 
gibi devrinin şöhretli muhaddislerinden 



hadis okudu. Kendisinden de İmam Buc 
hari. Müslim. Ebu Davud. İbn Mace. İbn 
Huzeyme gibi muhaddisler hadis riva-

. yet etti. Oğlu Ca'fer b. Ahmed de tale
belerindendir. Yine onun talebelerinden 
olan Ebu Hatim er-Razi, "zamanın ima
mı" diye övdüğü hocasının sika* ve sa
duk* bir muhaddis olduğunu söyler. Di
ğer talebeleri İmam Nesai ile Darekutni 
de aynı görüşe .katılırlar. Hakim en-Ni
sabüri, bir hacasından naklen, "Yaşadığı 
asırda Abdullah b. Mübarek ne ise kendi 
devrine göre Ahmed b. Sinan da odur" 
dendiğini anlatır. Rivayet ettiği hadis
lerden biri Buharfnin Şa~~·inde. diğer
leri ise Müslim'in Şa~~ 'i ile Ebu Davud 
ve İbn Mace'nin sünenlerinde ve Nesar
nin es-Sünenü'l-kübra'sında yer almıştır. 
Kaynaklarda onun. ravilere göre tertip 
edilmiş bir müsned*inden söz edilmek
le beraber. bu eserin günümüze kadar 
gelip gelmediği henüz bilinmemektedir. 

Ahmed b. Sinan'dan nakledilen söz
lerden biri şudur: "Her bid'atçı muhad
dislere düşmandır. bid'at illetine yaka
lanan kimsenin kalbinden hadis zevki 
çekip alınmıştır" . Kaynaklarda vefat ta
rihi için 250. 254, 256. 258 ve 259 yılla
rı yer almaktadır. Zehebi (el- 'iber, 1, 370), 
Safedi (el-Va{f, VI. 407). İbn Kesir (e l-Bi

daye, Xl, 3 I) ve İbnü'l-İmad (Şe?erat ll, 
I 37) 258 yılında vefat ettiğini söylemek
te. İbn Hacer ise bu ihtilafların istinsah 
hatasından meydana geldiğini, doğru

sunun 259 yılı olduğunu belirtmektedir 
(bk Tefı?ibü't-Tefı?ib, 1, 34) 
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Iii M. yAŞAR KANDEMİR 

AHMED SÜHEYLl 

(bk. SÜHEYIJ, Abmed). 

AHMED-i SÜHREVERDİ 
( .SJ~ .ı..,:..l ) 

XIII. yüzyılda yaşayan 
"üstadan-ı sitte"den İranlı hattat. 

_j 

_j 

Yazdığı eserlerdeki imzalarından öğ

renildiğ.ine göre tam adı Ahmed b. Yah
ya b. Muhammed b. ömer b. Muham
med es-Sühreverdfdir. Şeyhzade laka-

bıyla da anılan Ahmed, nisbesinden an
laşıldığına göre iran'ın Sühreverd şeh
rindendir. Fezaili ve Beyani, tarihini be
lirtmeden Bağdat'ta doğduğunu kaydet
mektedirler. Bilinen eserleri üzerindeki 
697-728 (1297-1328) tarihleriyle diğer 
bazı kayıtlardan anlaşıldığına göre, XIII. 
yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın bi
rinci yarısında Bağdat'ta yaşamıştır. Ya
küt el-Müsta'sıriıfnin (ö. ı 298) aklam-ı 
sitte*yi öğrettiği "üstadan-ı sitte"nin 
önde gelen altı talebesinden biridir. Ak
lam-ı sittenin her birinde mahir olmak
la birlikte bilhassa nesih ve celi hatları 
mükemmel bir surette yazardı. Bu se
beple Bağdat'taki binaların birçoğunun 
hatlarını onun yazdığı rivayet edilmek
tedir. Bunlar arasında Bağdat Camii'nin 
tezyini iç yazılarından olan Kehf süre
si bilhassa zikre değer bir eserdir. Ay
rıca, yazdığı mushaf ve cüzlerle çeşitli 

murakka'*ları Türkiye, İran ve Bağdat 
kütüphanelerinde bulunmaktadır. 718 
(1318) tarihli mushafı Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi'nde (nr 486). 705 ( 1305-
1306) tarihinde yazılıp tezhip edilmiş 

Kur'an cüzü ile Sultan Hüseyin Mirza ve 
Şah Tahmasb murakka'larıyla diğer bazı 
murakka'larda yer alan yazıları Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Ema
net Hazinesi, nr. 249) 728'de ( 1328) is
tinsah ettiği bir Nehcü'l-belaga nüsha-

Ahmed-i Sühreverdi'n in nesih hatt ıy l a vazd ığ ı Kunin- ı Ke

rim' den Bakara süresinin ilk ayetleri (Tlirk ve islam Eserleri 

Müzesi Ktp ., nr. 486) 

AHMED ŞAH DÜRRANI 

sı Kütüphane-i Saltanati'de. 706 ( 1306-
1307) tarihinde yazdığı Kur'an-ı Kerim'
den dört cüz ise Tahran'da Muze-i iran-ı 
Bastan'da bulunmaktadır. 
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AHMED ŞAH DüRRANI 
( _}~J .to .ı..,:..l ) 

(6: 1187 / 1773) 

Afganistan Devleti'nin kurucusu 
(1747-1773). 

_j 

1722'de doğdu. XVII. yüzyılın sonları
na doğru Herat civarına gelip yerleşen 
ve 1731'de İran Şahı Nadi(in idaresine 
giren Abdali kabilesinin reisi Muham
med Zaman Han'ın oğludur. 1737'de 
Kandehar' ı zapteden Nadir Şah, o sıra
larda Galzaylar'ın elinde esir bulunan 

Ahmed-i Sühreverdi'nin muhakkak hattıyla vazdığı 

Kur'an-ı Kerim'den Yüsuf süresinin bir sayfası 

(TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 249) 
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