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Ebu Abdiilah Kutbüddin
Muhammed b. Muhammed b. Ömer
b. Sultan ed-Dımaşkı es-Salih!
(ö. 950/1544)
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Hanefi fakihi ve tarihçi.
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12 Reblülewel870 (2 Kasım 1465) tarihinde doğdu. Seriyyüddin İbnü'ş-Şıhne ve
Burhaneddin en-Nacl gibi hocalardan ders
aldı. Dımaşk'ta Kassaiyye Medresesi ile.
ikamet ettiği ve idaresini üstlendiği Zahiriyye Medresesi'nin yanı sıra Emeviyye
Camii'nde de hocalık yaptı. SultanKansu
Gavri döneminde Mısır Kadılkudatı İbnü'ş
Şıhne'ye naib oldu. Zamanının meseleleriyle yakından ilgilenen İbn Sultan'a halk
ve yöneticiler büyük saygı duyardı. Kahvenin haram olduğuna dair fetvası kaynaklarda bilhassa zikredilmektedir (Gazzl. II, 13; ibnü'l-imad, VIII, 284). 938 (1531)
yılında Dımaşk naibinin Emeviyye Camii'nin ortasına bir havuz yaptırma hazırlığı
na girişınesi üzerine bunun caiz olmadığı
nı kendisine bildiren İbn Sultan. Dımaşk'ın
ileri gelenleriyle yapılan toplantıda onları
da ikna edince naib durumu sormak için
İstanbul'a şeyhülislama bir mektup yazdı. İbn Sultan da el-Ber]fu'd-dami' (lami') fi'l-men'i mine'l-birketi fi'l-cami'
adıyla bir eser yazdı (Gazzl, II, 13) . Kendisi Hanefi olduğu halde ibadetlerini Şafii
mezhebine göre yapan İbn Sultan (a.g.e.,
II. 14) takva sahibi ve hayır sever bir kişiy
di. Emeviyye Camii'nde her cuma gecesi toplu halde zikir meclisi düzenleyenler
için bir vakıf kurdu. İbn Sultan 27 Zilkade 9SO'de (21 Şubat 1544) Dımaşk'ta vefat etti ve Kalenderiyye Türbesi'ne defnedildi.
Eserleri. 1. Keşfü'l-]J.a]fa'i]f'an esrari
Kenzi'd-de]fa'i]f. Ebü'I-Berekat en-Nesefi'nin Hanefi fıkhının temel metinlerinden olan eserine yaptığı şerhtir (Darü'lkütübi'z-Zahiriyye, Fıkhu'l-Hanefl, nr. 2544;
ayrıca bk. Brockelmann, GAL Suppl., II,
267). z. el-Cevahirü'l-muçlıyye ii eyyami'd-devleti'l-'O§maniyye. Yavuz Sultan Selim ve onun Suriye - Mısır seferine
dairdir. Eserin elde bulunan tek yazması
muhtemelen sultana takdim edilen nüshadır (Ahlwardt, IX, 24 1; Brockelmann ,
GAL, II, 373 ). 3. Fet]J.u'l-meliki'l- 'alimi'l-mennan 'ale'l-Meliki'l-Mu~affer
Süleyman (Berlin Staatsbibliothek, nr.
5622). Kanuni Sultan Süleyman'a ithaf
edilen bir siyasetname olup son iki bölümde Kanuni'nin soyu ve ahlaki. babası
nın menkıbeleri ve Mısır'ı ele geçirmesi
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(Ahlwardt, V, 120; Brockelman n, GAL Suppl., II, 400). Müellifin ayrıca afyonun haramlığına dair bir risale
yazdığı belirtilmektedir. İsmail Paşa ve
Kehhale babası Kemaleddin İbn Sultan'ın
Teşvi]fu's-sacid ila ziyareti eşrefi'l 
mesacid adlı eserini Kutbüddin'e nisbet
etmişlerdir (İzaf:ıu'l-meknun, I, 292; Mu'cemü '1-mü'ellifin, Xl, 254; krş. Gazzl, I, 51 ).
BİBLİYOGRAFYA :

Gazzl, el-Kevakibü's-sa'ire, ı, 51; ll, 12-14;
Keş{ü '?-?Un ün, ll, 1516; ibnü'ı- imad . Şe;;:erat,

VIII, 283-284; Ahlwardt, Verzeichnis, V, 46,
120; IX, 240-241; Brockelmann. GAL, ll, 373;
Suppl., ll, 267, 400; izal).u'l-meknün, I, 292;
Zirikli, el-A'lam, VII, 285; Kehhale, Mu'cemü'lmü'ellifin, XI, 254; Selahaddin ei-Müneccid.
Mu 'cemü '1-mü'erri/)ine'd-Dımaşkıyyin, Beyrut
1398/1978, s. 289; M. Muti' ei-Hafız. Fihrisü
mal]tü(iiti Dari'l-kütübi'?)cahiriyye: el-Fıkhü'l
lfanefi, Dımaşk 1401/1981, ll, 105-106; Babinger (Üçok). s. 62; Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, Ankara 1990, s. 113.
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Süfyan'ın el-Hadi {i'L-h:ırii.'ii.ti's-seb' adlı

eserinin ilk iki
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Ebu Abdiilah Muhammed
b. Süfyan ei-Kayrevani el-Hewari
(ö . 415/1024)
L

Kıraat

alimi.
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Kayrevan'da muhtemelen Hewariyyfın
diye anılan köyde doğdu (Yaküt. V, 419).
Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed el-Kabisi'den fıkıh tahsil etti ve Maliki mezhebinde
ileri bir seviyeye ulaştı. Mısır'a giderek İs
mail b. Muhammed ei-Mehrl'den Verş'in
rivayetiyle Nafi' b. Abdurrahman'ın kıraa
tini okudu. 380 (990) yılından önce Ebü'tTayyib İbn Galbun'un derslerine devam
ederek kıraatiere ait rivayetleri arz yoluyla öğrendi. Mısır'dan Kayrevan'a dönen
İbn Süfyan, kıraat ilminde Ya'küb b. Said
el-Hewarl ve Kerdem b. Abdullah'tan da
istifade etti. Zamanında kıraat sahasın
da çevrenin en tanınmış alimi olarak bilinen İbn Süfyan'ın ayrıca hesap ve hendeseye de önem verdiği anlaşılmaktadır.
Kıraat ilminde Ebü'I-Abbas ei-Mehdevl,
Ebu Bekir ei-Kasrl ve Ebü'I-Hasan Ali b.
Acemi gibi şahsiyetler kendisinden fay-

dalanın ış; Hatim b. Muhammed, Ebü'IAbbas İbnü'd-Delal ve diğerleri de ondan

sayfası

(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 61)

iBN SÜREYC, Ebü'I-Abbas
hadis rivayet etmi ş lerd ir. 403'te (10 1213) Thnus'un Mehdiye şehrine gitti; burada Ebu Muhammed Abdullah b. Hazrec. Ebu Hafs Ömer b . Hasan en-Nefusi
gibi alimler kendisinden kıraat öğrendiler
ve eserlerini okudular. İbn Süfyan , 4 13
(1022) yılında hac görevini yerine getirdi
ve bir yıl kadar Mekke'de mücavir olarak
kaldı . Daha sonra Medine'ye gitti; 1 Safer
415'te ( 14 Nisan 1024) burada vefat etti
ve Baki' Me zarlığı ' na defnedildi.

Eserleri. İbn Süfyan'ın şöhretini sağla
yan eseri el-Ha difi 'l-]fıra'ati 's-se b' adı
nı taşımakta olup Süleymaniye Kütüphanesi'nde iki yazma nüshası bulunmaktadır (Fat i h, nr. 6 1, I 02 varak; Ayasofya , nr.
59, vr. ı • - 39b ) . Kaynaklardaadı geçen diğer eserleri de şunlardır: İ]].tildtü ]furra 'i'l- emşar ii 'adedi ayi'l-Kur'an, el İrş ad fi m ez;h ebi'l-]furra', e t-Tez;kire
ti 'l-]fıra'at (so n iki eseri y alnı z Ma hiGf
zikretm ektedir) .
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İBN SÜREYC, Ebü'l-Abbas
( ~.r' ..:Y.' U"ı;ı.ır ~i)

Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ömer
b. Süreye el-Bağdadi
(ö. 306/ 91 8)
L

Şafii

alimi.
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Bağdat'ta doğdu . Bir kayda göre 240'larda (854) dünyaya geldiği belirtilirse de
(Ze hebi, A'Lamü 'n-nübela', XIV, 201) kaynaklarda elli yedi yıl yaşadığına dair verilen bilgiye göre 249 'da (863) doğmuş olmalıdır. Fars asıllı olup dedesine nisbetle
anılır. İbn Hallikan. Hatib ei-Bağdadi' nin
Tari ]]. u Bagdad ' ında (IX, 219-22 1) biyografisine yer verdiği sufi Ebü'I-Haris Sü-

reyc b. Yunus b. İbrahim ei-Merverruzi'nin (ö. 23 5/849) İbn Süreye'in dedesi olm a sı ihtimali üzerinde durur ( Ve(ey at, ı ,
67). Küçükyaşta Süfyan b . Uyeyne ve Veki' b. Cerrah ' ın öğrencilerinden hadis tahsiline başlayan İbn Süreye. Şafii'nin talebesi Hasan b . Muhammed ez-Za'feranl.
Ahmed b. Mansur er-Remadi. Abbas b.
Muhammed ed-Durl. Ebu Davud es-Sicistani. Hamdan b. Ali ei-Verrak, Muhammed b. İmran es-Saiğ , Ubeyd b. Şerik eiBezzar ve daha pek çok kimseden hadis
dinledi. Şafii'nin önde gelen talebelerinden Müzeni ve Rebi' b. Süleyman ei-Muradi'nin öğrencisi olan Ebü ' I-Kasım Osman b. Said b. Beşşar ei-Enmati'den fı
kıh okudu. Şiraz. Taberistan ve Bağdat ' 
ta ders verip pek çok öğrenci yetiştirdi.
Bunlar arasında oğlu Ebu Hafs ömer,
Ebü'I-Abbas İbnü 'I - Kas. Ebü'I-Hasan Muhammed b. Şuayb el-Beyhaki. Ebu Bekir
Muhammed b. Abdullah es-Sayrafi. Ebu
İshak ei-Mervezi. İbn Ebu Hüreyre ei-Bağ
dadi. Ebü'I-Hüseyin İbnü'I-Kattan ei-Bağ
dadi. Ebu Bekir Muhammed b. Ali el-Kaffal ei-Kebir gibi mezhebin önde gelen
alimleri sayılabilir. Kendisinden Taberani.
Ebü'I-Velid el-Ümevi ve G ıtrifide rivayette bulunmuştur. İbn Süreye. gençliğinde
Bağdat Kadısı İsmail b. İshak el-Cehdami'ye katiplik ve bir müddet de Şiraz' da
kadılık yaptı. Şafii alimleri arasında kadı
lık görevine getirilen ilk kişi olması sebebiyle mezhebi n ileri gelenlerinden Ebu Ali
İbn Hayran gibi bazı alimlerce eleştiril
miş. bu sebeple hayatının sonlarında Vezir Ebü 'I-Hasan İbnü'I-Cerrah Ali b. lsa'nın Bağdat'ta kadılkudatlık teklifini reddetmiştir. Cemaziyelevvel 306'da (Ekim
918) vefat eden İbn Süreye'in Bağdat' ın
batı yakasında Kerh mahallesine yakın
Süveykatügalib (Babü Katlati'l-fukaha) denilen yerdeki kabri ziyaretgah olup İbn
Hallikan. kendi döneminde İbn Süreye'in
kabri ya n ınd a herha ng i bir bina yah ut
kabr in kalmadığını belirtir (a.g.e., 1, 67).
Ebu Ca'fer Muhammed b. Ahmed et1irmizi'den (ö . 295/90 7) sonra Irak'ta Şa
fiiler'in üstadı olan İ bn Süreye, Şafii mezhebini en iyi bilen alim olarak gösterilir ve
M üzeni dahil imam Şafii'nin bütün öğren
cileri ve m üntesibi alimlerden üstün tutulurdu ( Şira zl , Tabaka tü '1-fukaha.', s. 109;
ibn Ka di Ş ühbe, ı. 90) . Kendisine "eş-Şafi
iyyü's-saglr" lakabının verilmesi bu konumunu ima eder. Ayrı ca " ei-Bazü'l-eşheb "
lakabıyla anılmış olup Şafii fıkıh kitaplarında Ebü'I-Abbas künyesiyle de İbn Süreye kastedilir. Şah Veliyyullah ed-Dihlevi,
İbn Süreyc'e gelinceye kadar imam Şa-

fii'yi bütün ictihadlarında taklit eden hiç
kimsenin bulunmadığını belirtirse de (elinşa{, S. 24) Şafii alimlerinden bazıları OOU
bütün dini konularda, bazıları mezhepte
müctehid mertebesinde ( Z erke şl , VI, 21 2).
Sübki ise mezhebe tam bağlı olanlarla
mezheple ilişkisi zayıf olanlar arasında bir
yerde (Tabakat, ll , ı 04) gösterir. Nitekim
İbn Süreye'in Şafii mezhebi içinde münferid kalan ve hatta Hanefi mezhebiyle
paralel olan görüşleri bulunmaktadır (mese la bk. a.g.e., IV, 367-368; V, 282 ).
İbn Süreye mezhebin görüşlerini açık
lama. özetierne ve yeni fıkhi meselelere
cevap arama çalışmalarıyla mezhep doktrininin teşekkülüneolan katkıları yanında
yetiştirdiği öğrencilerle de mezhebin baş
ta Bağdat olmak üzere pek çok yerde yayılmasında önemli rol oynamıştır. Rakipleri olan Hanefi ve Zahiri alimleriyle mücadele etmiş . onlarla ta rtışmalara katıl
mış ve temel eserlerine eleştiriler yöneltmiştir. Şafii mezhebinin kurumsallaşma
sının fikri ve fıkhi alt yapısının oluşturul
ması bakımından önem taşıyan taklid ve
tahric kaldelerini tesis eden İbn Süreye
(Şah Veliyyul! ah ed-Di h levi, s. 24) taklidi
meşru bir yöntem olarak ortaya koyup
savunmuş. biçimi ve şartları üzerindeki
aç ı klama ve görüşleri öğrencileri aracılı
ğıyla yayılmıştır. Bu bakımdan Şafii mezhebi içinde, Kerhi'nin Hanefi mezhebindeki konumuna benzer bir konuma sahipt ir. Ona göre halktan bir kimse fetva ald ı
ğı kişiler hakkında araştırma (ictihad) yapmalı. en bilgili ve en dindar olanı bulup
ona uymalıdır. Böyle birini bırakıp daha
alt seviyedeki bir alimi taklit etmesi caiz
deği l dir ( Şi ra zl , Ş erf;u'L-Lüma ' , ll, 1011).
Bu çerçevede kendisi de imam Şafii'ye
uymuş . Şafii'nin temel görüşlerinden olduğu bilinen . kitaplarında zikrettiği görüşlerle amel edilmesi, kitaplarında buna
aykırı bir şey bulunu rsa farklı bir görüş
sayıl ma ma sı için zahiri anl a mı esas alıo 
mayıp te'vil yoluna gidilmesi gerektiğini
belirtmiştir (Nevevl, ll , 252) . Ayrıca müctehidin bir olayla karşılaştığında ictihad
edecek zamanının bulunmaması halinde
bir başka alimi taklit etmesini caiz görerek müctehidler için bile taklid kapısını
araladığı gibi ( Şir azl , Ş e rf;u'L-Lüma', ll,
ı o12) bir tek müctehidin görüşüyle icma
hasıl olabileceğini de savunur (el-Veda'i' ,
vr. 125b; Zerkeşl, IV, 51 6). İbn Süreye' e göre fıkıh , "bir şeyi benzerine delalet eden
manasıyla bilmek" demektir. Bu tanım ,
nasları ve benzerlik iliş kisiyle (kı y a s yoluyla) delalet ettikleri anlamları içerdiği
için Matüridi tarafından eksik bulunmuş
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