
hadis rivayet etmişlerd ir. 403'te (1 012-
13) Thnus'un Mehdiye şehrine gitti; bu
rada Ebu Muhammed Abdullah b. Haz
rec. 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 1 024) burada vefat etti 
ve Baki' Mezarlığı 'na defnedildi. 

Eserleri. İbn Süfyan'ın şöhretini sağla
yan eseri el-Hadifi 'l-]fıra'ati 's-seb' adı

nı taşımakta olup Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde iki yazma nüshası bulunmakta
dır (Fat i h, nr. 6 1, I 02 va rak; Ayasofya , nr. 
59, vr. ı • - 39b ) . Kaynaklardaadı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: İ]].tildtü ]fur
ra 'i'l-emşar ii 'adedi ayi'l-Kur'an, el 
İrşad fi m ez;h ebi'l-]furra', et-Tez;kire 
ti 'l-]fıra'at (son iki eseri yalnı z MahiGf 
zikretmektedir) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ka di iyaz. Tertibü '1-medarik, ll, 71 2; ibn Hayr. 
Fehrese, s . 24-25, 38-39; Yakfıt. Mu'cemü '1-
büldan, V, 419 ; Zehebi. Ma'rifetü 'l-kurra' (Al
tı kul aç). ll, 726-727 ; a.mlf .. Tari/] u ' i -İs lam : se
ne401 -420, s. 393 ; Safedi. el-Vaii, lll , 11 4; ibn 
Ferhün. ed-Dlbfıcü '1-mü?heb, ll , 235; ibnü'J. 
Cezeri . Gay e tü 'n -Nihfıye, ll, 147; a.mlf .. en
Neşr, 1, 66-67; ibnü'J-imad. Şe?erfıt, lll , 203-
204 ; Brockelmann, GA L Suppl., ı , 71 8; Mahıüf. 

Şeceretü 'n-nur; ı , 105-1 06; Mahfüz. Terfıcimü '1-
mü'elliiin, lll , 43 -44 ; H. R. ıctris, "Deux juristes 
kairouanq is de ı ·epoque iiride: ıbn Abi Zaid et 
Aı-Qabisi (X•-x ı • siecle)", Anna/es de l'institut 
d 'etudes orientales, XII , Alger 1954, s. ! 85- ! 86; 
Hasan Saferi Nadiri. " ibn Süfyan", DMBi, lll , 
492 -493 . 

~ TAYYAR A LTlKULAÇ 

L 

r 

L 

İBN SÜKKERE 

(bk. EBÜ ALİ es-SADEFI). 

İBN SÜREYC, Ebü'l-Abbas 

( ~.r' ..:Y.' U"ı;ı.ır ~i) 

Ebü'I-Abbas Ahmed b. Ömer 
b. Süreye el-Bağdadi 

(ö. 306/ 918) 

Şafii alimi. 

_j 

_j 

Bağdat'ta doğdu . Bir kayda göre 240'
larda (854) dünyaya geldiği belirtilirse de 
(Zehebi, A'Lamü 'n-nübela', XIV, 201) kay
naklarda elli yedi yıl yaşadığına dair veri
len bilgiye göre 249 'da (863) doğmuş ol
malıdır. Fars asıllı olup dedesine nisbetle 
anılır. İbn Hallikan. Hatib ei-Bağdadi' nin 
Tari ]]. u Bagdad 'ında (IX, 219-221) biyog
rafisine yer verdiği sufi Ebü'I-Haris Sü-

reyc b. Yunus b. İbrahim ei-Merverruzi'
nin (ö. 23 5/849) İbn Süreye'in dedesi ol
ması ihtimali üzerinde durur ( Ve(eyat, ı , 

67). Küçükyaşta Süfyan b. Uyeyne ve Ve
ki' b. Cerrah'ın öğrencilerinden hadis tah
siline başlayan İbn Süreye. Şafii'nin tale
besi Hasan b. Muhammed ez-Za'feranl. 
Ahmed b. Mansur er-Remadi. Abbas b. 
Muhammed ed-Durl. Ebu Davud es-Sicis
tani. Hamdan b. Ali ei-Verrak, Muham
med b. İmran es-Saiğ , Ubeyd b. Şerik ei
Bezzar ve daha pek çok kimseden hadis 
dinledi. Şafii'nin önde gelen talebelerin
den Müzeni ve Rebi' b. Süleyman ei-Mu
radi'nin öğrencisi olan Ebü ' I-Kasım Os
man 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 Mu
hammed 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-Kaf
fal ei-Kebir gibi mezhebin önde gelen 
alimleri sayılabilir. Kendisinden Taberani. 
Ebü'I-Velid el-Ümevi ve G ıtrifide rivayet
te bulunmuştur. İbn Süreye. gençliğinde 
Bağdat Kadısı İsmail b. İshak el-Cehda
mi'ye katiplik ve bir müddet de Şiraz'da 

kadılık yaptı. Şafii alimleri arasında kadı
lık görevine getirilen ilk kişi olması sebe
biyle mezhebi n ileri gelenlerinden Ebu Ali 
İbn Hayran gibi bazı alimlerce eleştiril
miş. bu sebeple hayatının sonlarında Ve
zir Ebü 'I-Hasan İbnü'I-Cerrah Ali b. lsa'
nın Bağdat'ta kadılkudatlık teklifini red
detmiştir. Cemaziyelevvel 306'da (Ekim 
918) vefat eden İbn Süreye'in Bağdat' ın 
batı yakasında Kerh mahallesine yakın 
Süveykatügalib (Babü Katlati'l-fukaha) de
nilen yerdeki kabri ziyaretgah olup İbn 
Hallikan. kendi döneminde İbn Süreye'in 
kabri yanında herhangi bir bina yahut 
kabr in kalmadığını belirtir (a.g.e., 1, 67). 

Ebu Ca'fer Muhammed b. Ahmed et-
1irmizi'den ( ö . 295/907) sonra Irak'ta Şa
fiiler'in üstadı olan İ bn Süreye, Şafii mez
hebini en iyi bilen alim olarak gösterilir ve 
M üzen i dahil imam Şafii'nin bütün öğren
cileri ve müntesibi alimlerden üstün tu
tulurdu ( Şirazl , Tabaka tü '1-fukaha.', s. 1 09; 
ibn Kadi Şühbe, ı. 90) . Kendisine "eş-Şafi
iyyü's-saglr" lakabının verilmesi bu konu
munu ima eder. Ayrıca "ei-Bazü'l-eşheb" 

lakabıyla anılmış olup Şafii fıkıh kitapla
rında Ebü'I-Abbas künyesiyle de İbn Sü
reye kastedilir. Şah Veliyyullah ed-Dihlevi, 
İbn Süreyc'e gelinceye kadar imam Şa-
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fii'yi bütün ictihadlarında taklit eden hiç 
kimsenin bulunmadığını belirtirse de (el
inşa{, S. 24) Şafii alimlerinden bazıları OOU 

bütün dini konularda, bazıları mezhepte 
müctehid mertebesinde (Zerkeşl , 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 mün
ferid kalan ve hatta Hanefi mezhebiyle 
paralel olan görüşleri bulunmaktadır (me
se 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 dokt
rininin teşekkülüneolan katkıları yanında 
yetiştirdiği öğrencilerle de mezhebin baş
ta Bağdat olmak üzere pek çok yerde ya
yılmasında önemli rol oynamıştır. Rakip
leri olan Hanefi ve Zahiri alimleriyle mü
cadele etmiş. onlarla tartışmalara katıl
mış ve temel eserlerine eleştiriler yönelt
miştir. 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 
açıklama ve görüşleri öğrencileri aracılı
ğıyla yayılmıştır. Bu bakımdan Şafii mez
hebi içinde, Kerhi'nin Hanefi mezhebin
deki konumuna benzer bir konuma sahip
t ir. Ona göre halktan bir kimse fetva aldı

ğı kişiler hakkında araştırma (ictihad) yap
malı. en bilgil i ve en dindar olanı bulup 
ona uymalıdır. Böyle birini bırakıp daha 
alt seviyedeki bir alimi taklit etmesi caiz 
deği l dir ( Şirazl , Şerf;u'L-Lüma' , ll, 1011). 
Bu çerçevede kendisi de imam Şafii'ye 
uymuş . Şafii'nin temel görüşlerinden ol
duğu bilinen. kitaplarında zikrettiği gö
rüşlerle amel edilmesi, kitaplarında buna 
aykırı bir şey bulunursa farklı bir görüş 
sayılmaması için zahiri anlamı esas alıo

mayıp te'vil yoluna gidilmesi gerektiğini 
belirtmiştir (Nevevl, ll , 252) . Ayrıca müc
tehidin bir olayla karşılaştığında ictihad 
edecek zamanının bulunmaması halinde 
bir başka alimi taklit etmesini caiz göre
rek müctehidler için bile taklid kapısını 
araladığı gibi ( Şirazl , Şerf;u'L-Lüma', ll, 
ı o 12) bir tek müctehidin görüşüyle icma 
hasıl olabileceğini de savunur (el-Veda'i' , 
vr. 125b; Zerkeşl , IV, 51 6). İbn Süreye' e gö
re fıkıh , "bir şeyi benzerine delalet eden 
manasıyla bilmek" demektir. Bu tanım , 

nasları ve benzerlik ilişkisiyle (kıya s yo
luyla) delalet ettikleri anlamları içerdiği 
için Matüridi tarafından eksik bulunmuş 
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ve "benzeri" yerine "başkası" ifadesinin 
daha isabetli olacağı belirtilerek ( Te' vWit, 
vr. 658b) naslardan hüküm elde etme yol
larının kıyasla sınırlanamayacağına işaret 

edilmiştir. 

Her yüzyılın başında bir müceddid çı
kacağını ifade eden hadis dolayısıyla bil
hassa Şafiiler tarafından lll. (IX.) yüzyılın 

müceddidi kabul edilen İbn Süreye ken
disini mezhebin ıslahatçısı olarak görür 
ve Müzen'i'nin mezhep içinde yaptığı ifsa
dııslah ettiğini söyler (Hatlb, IV, 289-290; 

Sübkl.III, 23). Gerçekten de M üzen! ile İbn 
Süreye'in özellikle taklide ilişkin görüşleri 
arasında büyük bir fark vardır. Müzenl, 
el-Mu]]taşar'ının daha ilk cümlesinde 
Şafii'nin taklidi yasakladığın ı belirtmiş ve 
Fesadü't-ta~lid adıyla müstakil bir eser 
kaleme almıştır. Bu eserde, imamların ih
tilafı halinde sahabenin yolu takip edile
rek devlet başkanının devri n önde gelen 
alimlerini bir araya getirip şura yoluyla 
meseleleri halletmesini, devlet başkanı 
bunu yapmadığı takdirde alimierin bu yo
la gitmelerini teklif eder (Zerkeş!, VI, 232-

233). İbn Süreyc'e göre Müzenl'nin teklifi 
mezhebin teşekkülü açısından büyük bir 
problemdir ve muhtemelen et-Ta~rib 
beyne'l-Müzeni ve'ş-Şati'i adlı eserini 
bu meseleyi halletmek için yazmıştır. Dih
levl, onun taklid ve tahrlc kaidelerini te
sis etmesi sebebiyle müceddid sayıldığını 
(el-İnşa{, s. 24), Sübkl de müceddid unva
nını Şafii mezhebinin yerleşik görüşlerini 
savunması dolayısıyla hak ettiğini ( Taba
i):at, ı, 200) belirtir. Nitekim Ebu Hafs el
Muttawil. ondan ilk olarak münazara ka
pısını açan ve insanlara cedel yöntemini 
öğreten kişi olaraksöz eder(a.g.e., llL 22). 

Bir mezhebin fıkhl görüşlerini savunmak 
ve yöneltilen eleştirilere cevap vermek 
üzere usul-i fıkıh ve mantık ilimlerinden 
hareketle ortaya konulancedel ilminin 
öncüleri arasında bulunan İbn Süreye'in 
bu konudaki görüşleri cedel literatürün
de yer alır (mesela b k. Cüveyn!, s. 203, 3 ı 6, 

32 ı' 552). 

Başta İbnü'n-Nedlm olmak üzere pek 
çok müellif İbn Süreye'in fakihliği yanın
da kelamcılığına da dikkat çekmiş ( el-Fih
rist, s. 266). Abdülkahir el-Bağdadl ve Fah
reddin er-Razl'nin babası Ziyaeddin el-Ha
tlb de onu Şafii mezhebi alimleri arasın
da fıkıhta olduğu kadar kelam ilminde de 
en yetişkin kişi olarak nitelendirmiştir (el
Far!):, s. 22 ı; Sübkl, lll, 22) İbn Süreye, dö
neminin güncel kelam tartışmaianna da 
katılarak Ebu Ali el-Cübbal, Ebü'l-Hüse
yin el-Hayyat ve Haris el-Verrak gibi bir
çok Mu'tezill kelamcının eleştiri konusu 
yaptığı Ebu Hafs ömer b. Ziyad el-Had-
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dad'ın Kitfıbü '1-Carut fi tekatü'i'l-edil
le adlı eserine bir tenkit yazmıştır (Bağ
da d!, s. 22 ı; krş. İbnü'n-Ned!m, s. 2 ı 7). 
Buna karşılık İbn Süreyc'in, ileri yaşlarda 
Mu'tezile eserlerini okuyup ne tür bir yan
lış anlayışa götürdüğünü bilmeden onla
rın ifadelerini doğru bulduğu ileri sürül
müş ve mesela şer'! hükümlerde haber-i 
vahidle kıyası delil olarak kullanmanın ak
len vacip olduğu gibi görüşlerinin kelam 
ilminde yetkin olmamasından kaynaklan
dığı ifade edilmiştir (Zerkeşl, ı, ı 40- ı 4 ı). 

Halbuki İbn Süreye. el-Veda'i' li-manşu
şi'ş-şera'i' adlı eserinde haber-i vahid ve 
kıyasın hüccet olmasının delilleri arasında 
akla yer vermemektedir (vr. ı 24b, ı 25b). 

İbn Süreye, Maliki alimi İbn Müntab el
Kerablsl ve Zahiriler'den İyazl ile birlik
te Mu'tezile'nin önde gelen alimlerinden 
Ebü'l-Hüseyin el-Hayyat ve Ebü'l-Hasan 
el-Berzal'den kelam okumuş, kendisin
den de Ebu Bekir Ahmed b. Hasan el-Fa
risl ve tarihçi Mes'udl gibi Mu'tezilller fı
kıh öğrenimi görmüştür. Mu'tezile ile bu 
kadar yakın ilişki içinde olmasına rağmen 
itikadl konularda İbn Keslr'in belirttiği 
üzere Selefi bir yaklaşım içindedir ( Taba· 
l):atü '1-ful):ahti'i 'ş-Şafı'iyyln, I, ı 94 ). Daha 
sonra Şafiiler'in büyük çoğunluğunun iti
kadda imamı haline gelecek olan çağdaşı 
Ebü'l-Hasan el-Eş' ari'nin aksine. kelam il
mi mukaddematından sayılan ve Allah'ın 
varlığının ispatına temel oluşturmak üze
re ele alınan arazlar ve cisimler konusuna 
girmeyi ehl-i batılın tevhid anlayışı olarak 
niteler ve Hz. Peygamber'in buna karşı 
çıkmak için gönderildiğini belirtir (İbn 
Teymiyye, Der'ü te'aruzi'l-'ai):l ve'n-nai):l, 
VII, 185). Onun günümüze ulaşan kelama 
dair tek eserinde de Selefi tavrı açıkça 
görülmektedir. Kur'an ve hadislerde Al
lah hakkında kullanılan el. yüz. inme. yük
selme, yakınlık, uzaklık gibi ifadeler konu
sunda da hem Mu'tezile ve Ehl-i sünnet 
kelamcıları hem Müşebbihe'den farklı bir 
tavır ortaya koyarak bu müteşabih sıfat
larla ilgili ayet ve hadislerin olduğu gibi 
kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
İbn Süreyc'e göre müteşabih sıfatiara 
herhangi bir ilavede bulunmak ya da bun
ları eksiltmek, onları açıklamaya ve nite
liğini sorgulamaya girişrnek ve Arapça'
dan başka bir dile çevirmek doğru değil
dir; Kur'an'da nasıl geçiyorlarsa öylece 
bırakmak gerekir. Bu sıfatiara inanmak 
vacip, onları yorumlamak bid'attır (İbn 
Kayyim e 1-Cevziyye, ictimti'u '1-cüy üşi '1-İs
ltimiyye, s. 126-1 30). 

Dedesi vasıtasıyla tasawufa aşinalığı 
olan ibn Süreye, Cüneyd-i Bağdadl'nin 

sohbetlerine katılır, Cüneyd'in konuşma
larında geçen bazı ifadeler kendisine so
rulduğunda ise bunların herkesin aniaya
mayacağı rumuzlar olduğunu ve onunla 
birlikte olmaktan çok etkilendiğini söyler
di (Abdülkerlm b. Muhammed er-Rafil, et
Tedvlnfl atıbari ~azvln, L 203; 11, 209). Ebu 
Ali er-Ruzbarl ve Ebu Ali Muhammed b. 
Abdülvehhab es-Sekafi gibi mutasawıf
ların kendisinden fıkıh öğrenmeleri de 
sufilere karşı olumlu bir tutum içinde ol
duğunu gösterir. Nitekim Hallac-ı Man
sur'un 301'de (913) ilhad davasıyla yar
gılanması sırasında kendisinin bilgisine 
başvurulunca halini bilmediği için bir şey 
söyleyemeyeceğini belirterek fetva ver
mekten kaçınmıştır. Müşebbihe'den Hu
luliyye'nin Azafire kolunun kurucusu İbn 
Ebü'l-Azafir ve müridieri zındıklık itha
mıyla yakalandığında bunlar arasında yer 
alan Vezir Hüseyin b. Kasım tövbe etmiş 
ve İbn Süreye de Şafii mezhebine göre 
tövbesinin kabul edilmesi yönünde fetva 
vermiştir. 

İbn Süreye. boşarnayla ilgili olarak baş
lattığı bir tartışma konusuyla da uzun sü
re ilim çevrelerini meşgul etmiştir. Mez
hebinin kurallarından hareketle boşama
da devir (kısır döngü) meselesini ilk defa 
formüle ederek fetva verdiği için bu ko
nu literatürde onun adına nisbetle "el
mes'eletü's-Süreyciyye, es-Süreyciyye, et
Tesrlc" adlarıyla anıldığı gibi "el-yemlnü'd
daire, el-mes'eletü'd-daire, mes'eletü'd
devr. devrü't-talak" diye de bilinir. Bu me
sele şöyle formüle edilir: Bir kimse karı

sına, "Seni başarsam ondan önce üç de
fa boşsun" dese devirden dolayı boşama 
hiçbir zaman gerçekleşmez. Çünkü eşini 
boşamaya kalkışması durumunda ondan 
önce üç boşama gerçekleşmiş olacağın 

dan bu boşama ve dolayısıyla ona bağlı 
olan önceki boşama meydana gelmez. 
Böylece boşama müessesesini ortadan 
kaldıran bu fetva daha sonra gelen Şafii 
alimleri arasında önemli bir tartışma ko
nusu olmuş . bu meselede İbnü'l-Haddad 
el-Kinanl, Abdullah b. Ahmed el-Kaffal 
el-Mervezl. Fahrülislam Muhammed b. 
Ahmed el-Kaffal eş-Şaşl. Kadi Ebü't-Tay
yib et-Taberl, Ebu İshak eş-Şirazl ve Ebü'l
Hasan İbnü'l-Hal el-Bağdadl gibi alimler 
İbn Süreyc'i desteklemişlerdir. 

Gazzall, önce İbn Süreyc'i destekleyerek 
Gayetü'l-gavr fi dirayeti'd-devr adlı 
bir eser yazmışsa da daha sonra kaleme 
aldığı el-Gavr fi'd-devr'de önceki görü
şünden vazgeçip yanlış ictihadda bulun
duğunu söylemiş, bu şekilde boşarnayı 
ortadan kaldırmanın batı! olduğunu sa-



Ebü'I·Abbas lbn Süreye' in el-Veda' i' li-manşüşi 'ş-şera'i' adlı eserinden iki sayfa 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1502, vr. 1', 2' ) 

vunmuştur (Abdülkerlm b. Muhammed er
Rafi\', ei-'Azfz şerf:ıu '1-Vecfz, IX, 116). Takıy

yüddin es-Sübkl, Katfü'n-nevr fi mesfli
li'd-devr ve en-Nevr fi'd-devr adıyla iki 
eser yazıp İbn Süreyc'i desteklemiş, an
cak vefatından önce üçüncü bir eser ka
leme alarak bu görüşünden dönmüştür 
(Fetava, Il. 314). ömer b. Haslan Bulkinl 
ise kendisi deviri n sıhhatine fetva verme
diği halde sahih görenleri taklid etmenin 
caiz olduğunu ve ictihadl bir meseleden 
dolayı mukaHidin günahkar sayılamaya
cağını belirtmiştir (ibnü'l-imad. II, 248) 

Abdülvahid er-Ruyanl de bu görüşü tercih 
ettiği halde zaman bozulduğu için halka 
öğretmeyi doğru bulmamıştır (Abdülke
rlm b. Muhammed er-Rafil. ei-'Azfz şerf:ıu '1-
Vec'iz, IX, 116). Konuya Şafii fıkıh eserle
rinde geniş biçimde yer verildiği gibi yu
karıda anılanlardan başka Fahrülislam 
Muhammed b. Ahmed el-Kaffal eş-Şaşl'
nin Tel]Jişü '1-]favl fi'l-mes ,eleti'l-men
sube li-Ebi'l-'Abbds b. Süreye fi't-tald]f, 
İbn Hacer el-Askalanl'nin Kitdbü Mes,e
leti's-Süreyeiyye ve İbn Hacer el-Heyte
ml'nin el-Edilletü'l-merçlıyye 'ald but
ldni'd-devr fi'l-mes,eleti's-Süreyciyye 
adlı eserleri gibi müstakil çalışmalar da 
yapılmıştır. Hanbelller'den İbn Teymiyye, 
İbn Süreye'in bu fetvasını sert biçimde 
eleştirmiş (Mecmü'u {etava, XXXIII, 240-

245) . İbn Kayyim el-Cevziyye ise İ'ldmü'l
muva]f]fı'in adlı eserinde (lll, 263-291) 

meseleye geniş yer verip lehte ve aleyh
teki bütün delilleri zikrederek tartışmış. 
sonuçta bunun caiz olmayan hileler ara
sında yer aldığını belirtmiştir. Klasik dö
nemde İsmailller'in önde gelen alimlerin
den Kadı Ebu Hanife Nu'man b. Muham
med (ö. 363/974) er-Red 'ald İbn Süreye, 
günümüzde ise Hüseyin Halef el-CebG
rl el-İmam Ebü'l-'Abbds b. Süreye ve 
drd,ühü'l-uşuliyye (Mekke 1414/1993) 

adıyla birer kitap yazmışlardır. 

Eserleri. İbn Süreye'in kitaplarına ait 
fihristin 400 civarında başlık içerdiği be
lirtilirse de kaynaklarda çok azının adı zik
redilmiş ve bunlardan yalnızca üçü gü
nümüze ulaşmıştır. Nitekim bu eserler 
erken devirlerde nadir bulunur hale gel
miş olup İsnevl (ö. 772/1370). sadece el
Vedd,i' adlı bir kitaba ve Müzenl'nin el
Mu]Jtaşar'ına yöneltilen itirazlara verdi
ği cevapları içeren bir çalışmaya sahip ol
duğunu belirtmektedir ( Tabakatü 'ş-Şa
fi'iyye, ıı. 21 ). 1. el-Vedd,i' li-manşuşi 'ş

şerd,i' (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 
1502; Rabat, el-Hizanetü'l-amme) . Katib 
Çelebi'nin delillerden mücerret olarak hü
kümleri ihtiva eden orta hacimli bir eser 
olarak nitelemesine karşılık ( Keş{ü 'z-zu
nCın , ll. 2005) bu eserde soru -cevap yön-
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temiyle fıkhl meselelerin Kitap, Sünnet 
ve icmadan delilleriyle akli delilleri verilir 
ve kısa açıklamalar yapılır. Kitabın sonla
rında nesih, sünnetin çeşitleri, haber-i 
vahid, icma, kıyasın ispatı ve ilim öğren
me konularına yer verilmesi. İbn Süreye 
dönemi ve öncesinden günümüze usul 
alanında çok az dokümanın intikal etmiş 
olması sebebiyle eserin değerini arttır
maktadır. z. el-A]fsdm ve'l-]Jışdl ( Ches
ter Beatty Library, nr. 5115). 3. Cüz, fihi 
eevibetü '1-imdmi'l-'alim Ebi'l- 'Abbas 
Al;med b. 'Ömer b. Süreye ii uşuli'd
din (Süleymaniye Ktp . ,ŞehidAli Paşa, nr. 

2763). Bu risale. Ebü'l-Kasım Sa' d b. Ali b. 
Muhammed ez-Zencanl'nin (ö. 471/1078) 

Mekke'de kendisine sorulan sorulara ver
diği cevapları içeren Cevabatü'l-mesd,il 
adlı eserde kaydedilmiş ve İbn Kayyim el
Cevziyye buradan risalenin tamamını 
( ictima'u '1-cüy Cışi '1-İslamiyye, s. 126-130). 

Zehebl ise bazı kısımlarını ( ei-'Uiüv, s. 
207-208; ei-Erba'ün, I, 90-91) nakletmiş

tir. 

İbn Süreye'in kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: Risaletü'l
beydn 'an uşuli'l-al;kdm (Şaş bölgesi fa
kihlerinden bir grubun isteği üzerine yazıl
mış olan eser imam Şafii, Malik, Süfyan es
Sevr!. E bO Hanife ve iki öğrencisi ile DavOd 
ez-Zahirl'nin usule dair görüşlerini içer
mektedir; Sübkl. bu eserin on beş varaklık 
bir nüshasının kendisinde bulunduğunu 
belirtmektedir 1 Tabakat, III. 456-4571). İş
batü'l-]fıyas (ı 000 va rak kadar olduğu 
kaydedilmektedir ıcessas, ei-Fuşül, N, 321). 

Na]fzu Kitdbi'l-Cdruf 'ale'l-]fa,iline bi
tekdfü,i'l-edille, er-Red 'ald Davud fi 
inkdrihi'l-]fıyds, er-Red 'ald İbn Davud 
fi'l-]fıyds, er-Red 'ald İbn Ddvud fi me
sd,ile i'teraza bihe'ş-Şdfi'i, er-Red 'ald 
Mul;ammed b. el-}jasan, er-Red 'ald 
'lsa b. Ebdn, Cevdbü '1-Kdsdni (EbU Be
kir Muf:ıammed b. İs /:la k ei-Kasanl), el-İn
tişdr, el-A'~drve 'l-en?ar, et-Ta]frib bey
ne'l-Müzeni ve'ş-Şafi'i, et-Tavassut 
beyne MuJ:ıammed b. el-}jasan ve'l
KMi İsma'il, el-Mu]Jtaşar fi'l-fı]fh, el
Gunye, el-Furu]f ii füru'i'ş-Şafi'iyye, 
Kitdbü'l-'Ayn ve'd-deyn fi'l-veşayd. 
Müellif ayrıcaferaize dair eserler yazmış 
olup bunlarda feraiz. devir meseleleri ve 
vasiyet konularında Eyyub b. Süleyman 
el-Huzalve Hassaf'ı eleştirmiştir {ibnü 's
Salah, ll, 554-555) . Ona nisbet edilen el
Ijışdl fi'l-füru' adlı eser ise Sübkl'nin 
belirttiğine göre Te~kiretü '1- 'alim ve 
irşadü'l-müte'allim'in yazarı olan oğ
lu Ebu Hafs ömer' e aittir (Tabakat, III, 
23, 469). 
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İBN SÜREYC, Ubeydullah 
( Cf3-.r' .y <Iili~ ) 

Ebu Yahya Ubeydullah b. Süreye 
(ö . 98/716 [?]) 

Mfısikişinas. 
_j 

Muhtemelen 20 (641) yılında Mekke'
de doğdu. Nevfeloğulları'nın. Leysoğulla
rı'nın veya Beni MahzQm'un azatlısı oldu
ğu rivayet edilmektedir. Babası Türk olup 
annesi Raika, Muttalib ailesinin azat et
tiği bir cariye idi. İbn Süreye mOsikiyle il
gilenmeye Hz. Osman döneminde başla
dı. Mekke'de hanende İbn Miscah'ın, Me
dine'de hanende ve bestekar Tuveys, Az
zetülmeyla ve Neşld ei-Farisl'nin talebe
si oldu. Neşld'den ayrıca Fars mOsikisini 
öğrendi. Harre Savaşı'na ( 63/683 ı katılan 
ve bu savaşta ölenler için söylediği ağıt

Iarla dikkati çeken İbn Süreye bu olaydan 
sonra tanınmaya başlandı. Bir ara Hz. Ali'
nin torunu Sükeyne bint Hüseyin'in hi
mayesine girdi. Zamanla devrin en ünlü 
mersiyehanı oldu. Öğrencisi Garlz. bu 
alanda kendisini aşacak derecede ün ka
zanınca hanendeliğe yöneldi. Bu alanda 
ilk defa efendisinin oğlu Abdullah b. Ab
durrahman b. Ebü'I-Hüseyin'in sünnet 
düğününde söylediği şarkılarla tanındı 

ve kısa zamanda bütün Hicaz bölgesinde 
meşhur oldu. 

Devlet adamları ile samimi ilişkiler için
de bulunan İbn Süreye, özellikle Halife Ve
lid b. Abdülmelik ve Süleyman b. Abdül
melik'ten yakın ilgi gördü. Şair Cerlr b. 
Atıyye'n in İbn Süreye'in eserlerini dinler
ken adeta kendinden geçtiği, bunun se
bebi sorulduğunda diğer şarkıların çıkış 
yerinin akıl, onun eserlerinin ise gönül ol
duğunu söylediği rivayet edilir. Medine
li hanende Malik b. Ebü's-Semh. İbn Sü
reyc'e iyi bir mOsiki İcracısında bulunma
sı gereken özellikleri sormuş ve ondan 
gerçek sanatkarın akılları doyurup gönül
leri doldurması, vezni güzel kullanması, 
güfteyi gramer kurallarına uygun şekilde 
okuması , uzun ve kısa nağmelerin hakkı
nı vermesi, ahenge dikkat etmesi. bilhas
sa kelime ve cümledeki vurguları iyi kav
rayarak sazendelerle uyum sağlaması ge
rektiği cevabını almıştı. Malik bu cevabı 
hanende Ma'bed b. Vehb'e iletince Ma'
bed'in. "MQsiki hakkında Kur'an'da bir 
tarif yer alsaydı ancak bu şekilde olurdu" 
dediği nakledilmektedir. 

Kaynaklarda udu Mekke'de ilk defa 
Ubeydullah b. Süreye'in kullandığı belir-

til ir. Rivayet edildiğine göre Abdullah b. 
Zübeyr zamanında Kabe'nin yeniden in
şasında çalıştınlmak üzere iran'dan geti
rilen ustaların ud eşliğinde şarkı söyleme
leri Mekkeliler'in çok hoşuna gitmiş. bu
nun üzerine İbn Süreye. şarkı okurken 
bu mOsiki aletini de icraya katabileceğini 
söyleyerek bu yolda bir deneme yapmış 
ve başarılı olmuştur. İshak ei-Mevsıll, mQ
siki alimlerinden Hişam b. Meriye'ye dev
r in en büyük mOsiki üstadının kim oldu
ğunu sormuş. Hişam da. "Allah, DavQd 
peygamberden sonra İbn Süreye'den da
ha güzel bir ses. mOsikide ondan daha 
maharetli bir kişi yaratm adı" cevabını ver
miştir. Yine Hişam b. Meriye. Medine'de 
bir mecliste İbn Cüreyc'in ölüm haberini 
alan Ma'bed b. Vehb'in o andan itibaren 
mOsikide insanların en üstününün ken
disi olduğunu dile getirdiğini nakleder. is
hak ei-Mevsıll'ye göre İbn Süreye Ma'bed 
b. Vehb, İbn Muhriz ve Malik b. Ebü's
Semh ile birlikte zamanın en ünlü dört 
ses sanatkarından biridir. Yunus el-Ka
tib de Garlz. İbn Süreye, İbn Muhriz ve 
İbn Miscah'ı Arap mOsikisinin dört temel 
taşı olarak nitelemiştir. 

İbn Süreye. Arap mOsikisinde çok kul
lanılan sakil ritimlerinin ustası olup tale
besi Garlz'in bu ritimdeki üstün başarısı 
karşısında daha yumuşak olan remel ve 
hezec ritimlerinde okumayı tercih etmiş
tir. İshak ei-Mevsıll onun altmış sekiz bes
tesi olduğunu söyler. İbn Süreye. eserle
rinde güfte olarak kendi şiirlerinin yanı 
sıra Cerlr b. Atıyye. Ömer b. Ebu Rebla. 
Yezld b. Muaviye, Ahvas. Abdurrahman 
b. Hassan b. Sabit, Urve b. üzeyne ve Ah
ta! gibi şairlerin şiirlerini kullanmıştır. 
Besteleri Muhammed b. Aişe gibi sonra
ki mQsikişinaslar tarafından seslendiril
miştir. 

Cüzzam hastalığına yakalanan İbn Sü
reyc'in ölüm tarihiyle ilgili çeşitli rivayet
ler bulunmaktadır. Seksen beş yaşların
daHişam b. Abdülmelikdöneminde (724-

7 43 ı vefat ettiğini kaydeden bazı kaynak
ların yanında Süleyman b. Abdülmelik 
(715-717). Ömer b. Abdülazlz (71 7-noı 
veya Yezld b. Abdülmelik (720-724ı dev
rinde öldüğünü ileri sürenler de vardır. 
Kabri Mekke yakınında Nahletülyemani
ye'deki Desm'dedir. İbn Süreye'in kızı da 
babasının bestelerini başarılı bir şekilde 
okuyan bir hanendeydi. Damadı Said b. 
Mes'Qd ei-Hüzell ise kayınpederinin bes
telerini karısından öğrenerek okuduğu 
için onun kadar başarılı sayılmamıştır. 


