KADISÜREYH
Haydarabadi ( Leknev ı 335). İsmail Gelen·bevl (istanbul ı 270) ve İngiliz Kerim Efendi'ye ait olanlar sayılabilir (Keşfü '?-?Unun,
ll , 2029 ; GAL Suppl. , 1, 840) . Eser. Akkirmanl (Ö. ı ı 74/ 1760) tarafından bazı ilavelerle birlikte İklilü 't -teracim adıyla Türkçe'ye tercüme edilmiştir (istanbul ı 266,
ı 3 ı 6, ı 3 ı 9). Akkirman'i ve eseri hakkında
yüksek lisans tezi hazırlayan Ömer Faruk
Altıparmak bu tercümeyi Latin harflerine
çevirmiştir (Muhammed ibn Mustafa Akkirmani ve Eseri ikli/ü't-Teracim, 199 3,
MÜ Sosyal Bilimler En stitü sü) . 1638'de
A'rec Mustafa Efendi'den Kaç/i Mir'i
okuduğunu bildiren Katib Çelebi (Mizanü '/-hak, s. 1ı 6) , Ebherl'nin akli ilimiere
bir giriş ve mukaddime mahiyetinde olan
eserini İbn Sina'nın eş-Şifa', en-Necat,
e1-İşarat ve 'UyCınü'1-J:ıikm e gibi kitaplarından derlediğini belirtmekte ve kendi devrindeki alimierin çoğunun akli ilimlerde Kaç/i Mir'in ötesinde herhangi bir
bilgiye sahip bulunmadıklarını kaydetmektedir (Keşfü '?·?unun, ı , 684 ). Osmanlı
alimlerinden Abdullah Ahıskavl'nin 1803
yılında Kars'ta İsmail Berküşadl'den bu
eseri okuduğu kaynaklarda zikredildiği
gibi (Revamizü'l-a'yan, vr. 642") Ahmed
Cevdet Paşa'nın Hendesehane hacası Miralay Nuri Bey' e Kaçi i Mir okuttuğu da
kaydedilmektedir. ŞerJ:ıu Hidayeti '1-J:ıik
me birçok defa basılmıştır (i stanbul ı 263,
1321; Leknev 1281,1 309, 1325; Hindistan
1268, 1288) Z. Ş erf:ıu(/jfişiye'ale)'ş-Şem
siyye. Meybüdl'nin Ali b. ömer ei-Katibl'nin (ö. 675/1 277) kaleme aldığı . yakın
zamanlara kadar medreselerde ders kitabı olarak okutulan mantıkla ilgili eş-Şem
siyye adlı eserine yazdığı bu şerhin de değ i şik baskıları vardır (istanbul 1289, 1327) .
Meybüdl eserin önsözünde kitabın yaygın
olduğunu . birçok kişinin ona şerh ve haşiye yazdığım, ancak bunların yorumları
nın farklı olması yüzünden çelişkilerin ortaya çıktığını ve uzayıp giden tartışmala
rın öğrencilerin söz konusu kitaptan yeterince yararlanmalarını önlediğini, bu
sebeple bazı kimselerin ısrarı üzerine esere derli toplu bir şerh yazmaya koyulduğunu belirtmekte (Şer/J,u'ş-Şemsiyye, s.
2-3), kendisinden önce aynı kitabı şerhet
miş olan Seyyid Şerif ei-Cürcanl. Kutbüddin er-Razi gibi alimierin görüşlerinden de
faydalandığını ifade etmektedir. 3. Münşe'at. Seksen adet mektuptan oluşan
eserde müellifin hayatı. fikirleri ve yaşa
dığı dönemin olayları hakkında bazı önemli ipuçları bulunduğu gibi onun Arap ve
Fars edebiyatma vakıf. üslup sahibi bir
yazar olduğu da gözlenmektedir. 4. Şerf:ı-i

Divan-ı1\1i İbn Ebi Talib . Bazı kaynaklarda Şer]J.u Nehci'l-be1cuja olarak da
kaydedilen eser Hz. Ali'ye izafe edilen şi
irleri açıklamaktadır. Sonundaki nottan
Safer 890'da (Şubat 1485) tamamlandığı
anlaşılmaktadır (Münşe'at·ı Meybüdi,
neşredenin girişi, s. 21 ). S. Şer]J.u'1-Kô.ti
ye. Merçla'r-ridô. adıyla da anılan eser.
İbnü'I-Hacib'in medreselerde okutulan
gramere dair e1-Kafiye'sinin şerhidir. 6.
Ijaşiye 'a1e't-Tavô.1i'. Kadi Beyzavl'nin
ketama dair Tavô.1i'u '1-envar adlı eserinin haşiyesidir. 7. Cam-ı Giti-nümô. .
Farsça yazılan bu risalede özellikle kelam,
felsefe ve tasawuf konuları ele alınmak
ta ve bu alanlar arasında bağlantı kurulmaya çalışılmaktadır (Paris 1641, Latince
tercüme siyle birlikte). 8. Şer]J.u Ijikmeti'1-'ay n . Ali b. ömer ei-Katibl'nin uzun
asırlar medreselerde okutulan lfikm etü '1- 'ayn adlı felsefi eserinin şerhidir.
Bunların dışında kaynaklarda Kadi Mlr'in
Mu'ammeyat adlı bir eserinden söz edilmekte. ayrıca kendisi Ebu İshak et-Tebrlzl'ye mektubunda (Münşe'at-ı Meybüdi, s. 72 ) Mevlana Muhammed en-Nahcuvanl'nin Ö]flidis'ine bir şerh yazmakta olduğunu bildirmektedir.
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Ebu Ümeyye el-Kadi Şüreyh b. el-Haris
b. Kays el-Kindl el-KOfi
(ö. 80/ 699 [?])
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Tabiln devrinin
ileri gelen fakihlerinden,
Kufe kadısı.
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18 (639) yılında kırk yaşında iken Hz.
Ömer tarafından kadı tayin edildiği rivayeti doğru ise (i b n Asakir, XXIII, 13; ibn Hacer. lll, 271) 600 yılı civarında doğmuş olmalıdır. İbn Sa'd gibi birçok eski müellifin nesep silsilesini verirken Şüreyh ' i Kinde kabilesine mensup Raişoğulları'na nisbet etmesinden ve Haccac'ın idama mahkum ettiği Said b. Cübeyr'e kendisinden
başka Arap olmayan birini kadı tayin etmediğini söylemesinden (İci!, s. 2 16; Vekl',
ı ı. 392) Arap olduğu sonucu çıksa da Buharl. onun Ki nde kabilesinin müttefiki
olması sebebiyle bu nisbeyi aldığını belirterek Arap asıllı olmadığına işaret etmiştir. Nitekim kendisine kabilesi sorulduğunda müslüman olduğunu ve Kinde
divanına kayıtlı bulunduğunu söyleyerek
(İbn Sa 'd, VI, 132; Vek'i', ll , 199, 295) tipik
bir Arap olmayan müslüman (mevaiT) tavrı sergilemiştir. Kaynaklarda çoğunlukla
Haris olarak kaydedilen babasının adının
Abdullah, Hani. Şerahil veya Şürahbll olduğu rivayetleri varsa da bunlar doğru
değildir. Babasının Yemen 'de yaşayan
İran asıllı bir aileye mensup bulunduğu ve
Hz. Peygamber'in doğumundan yirmi yıl
kadar önce Habeşliler'i Yemen'den çıkar
mak için mücadele veren mahalli bir hükümdara yardım etmek üzere Fars imparatoru tarafından gönderilen askeri birlik içinde yer aldığı rivayet edilir. Şüreyh 'in
Resul-i Ekrem'e gelip İslamiyet'i kabul ettiği ve Yemen'de kalabalık bir ailesi bulunduğunu söylemesi üzerine onları getirmesinin emredildiği, döndüğünde ise
Hz. Peygamber'in vefat etmiş olduğu
şeklinde bir rivayete dayanılarak onun sahabi olduğu ileri sürülmüşse de İbn MaIn, İbn Mende, Zehebl, İbn Hacer gibi hadisçilere göre sahabi değildir. Şüreyh. ResOluilah henüz hayatta iken Müslümanlı
ğı kabul eden, ancak kendisiyle görüşe
meyen kimselerden (muhadram) olup Hz.
Ebu Bekir döneminde Yemen'den Medine'ye göç etmiştir.
İslamiyet'i daha Yemen'de iken Muaz
b. Cebel'den öğrenen Şüreyh Hz. Ömer.
Ali. Aişe. Zeyd b. Sabit. Abdullah b. Mes'ud. Abdurrahman b. Ebu Bekir. Lırve b.
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Ebü'J-Ca'd ei-Bikiki gibi sahabilerden rivayette bulunmuştu r. Küfe'de yaşamış
olmalarına rağ m en Abdullah b . Mes'üd'un meclislerine çok az katıl ması çağ
ctaşı bazı alimler tarafından müstağni bir
tavı r olarak değerlendirilir. Büyük tabi'ilerden sayılan Şüreyh İbn Sa'd, Yahya b.
Main ve icJ'i'ye göre güvenilir bir ravidir.
Şa ' b'i de ona rivayetlerinin kaynağını sormayacak kadar çok güvenmekteydi. Şü
reyh ayrıca. siyasi olaylar sebebiyle hakkında çok fazla yanlış haber yayılan Hz.
Ali'den yaptıkları rivayetler konusunda
kendilerine güvenilen az sayıdaki ravilerdendir. Kendisinden Şa'bl. İbrahim enNehai, Hakem b. Uteybe, Ebü İshak esSebiT, İbn S'ir'in, Kasım b. Abdurrahman,
Mücahid b. Cebr. Mekhül b. Ebü Müslim,
Hallas b. Amr. Kays b. Ebü Hazim, Mürre
b. Şerahil et-Tayyib, Temlm b . Selerne
gibi raviler rivayette bulunmuş ve kaza
meclislerinde yer alarak onun fıkhl görüşlerinden istifade etmişlerdir.
Kadılık mesleğine

uzun yıllarını vermiş
bu göreve ne zaman baş
ladığ ı konusunda farklı rivayetler vard ı r.
Kaynaklarda umumiyetle 18 (639) yılında
Hz. Ömer tarafından Küfe'ye kadı tayin
edildiği belirtilmekle birlikte aralarında
İbn Şihab ez-Zührl, imam Malik ve Şafii'
nin de bulunduğu Medineli alimler ilk iki
halife döneminde kadılık görevine getirilmediğini ileri sürerler (Ahmed b. Hanbel,
II . 39; Vekl'. ll, 190; 'la beri . IV, ı Oı . 241 ; İbn
Asa kir. xx ııı. 27-28). Halife b. Hayyat da
Şüreyh'in Küfe kadılığına 22 (643) yılın
da tayin edildiğini kaydeder ( et-Tari /], s.
155). Rivayetegöre Şüreyh, Hz. Ömer'le
bir kişi arasındaki alacak davasında alacaklının talebi üzerine hakemlikyapmış
ve Ömer aleyhine görüş belirtmiş , bu
olaydaki tutumu halifenin dikkatini çekince onu Küfe'ye kad ı tayin etmiştir. Hz. Osman döneminde de görevine devam eden
Şüreyh ' e Hz. Ali. Muaviye ile yaptığı savaşlar sırasında kadılık görevini sürdürmesini söyleyip Küfe'ye gelince onu azletm i şse de tayin ettiği kadıların yetersizliği sebebiyle birkaç ay sonra görevine
iade etmiştir.
olan

Şüreyh ' in

Muaviye döneminde Vali Ziyad b. Eb'ih
bir(veya yedi) yıl kadar Basra
kadılığı ile görevlendirilen Şüreyh, Küfe
ve Basra'da kadılı k yaptığı için " kadı ' l
mısreyn " diye de anılır. 64 (683) yılında
Abdullah b. Zübeyr'in Emevller 'e karşı
ayaklanıp Hicaz ve Irak bölgelerini eline
geçirmesinden sonra görevinde bırakıl
dıysa da kendisi fitne sırasında kadılıkya
pamayacağını söyleyerek istifa etti. Muhtarafından
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tares-Sekati (685-686) Küfe'yi ele geçirince bir müddet davalara kendisi baktı,
ardından Şüreyh'i kadılığa getirdi. Ancak
Şüreyh , Hz. Osman taraftarı olduğu yolunda Şla'nın çıkardığı söylentiler üzerine
hayatından endişe edince rahatsızlığını
ileri sürerek görevden ayrıldı. ibnü'z-Zübeyr'in kardeşi Mus'ab tarafindan yeniden göreve getiriidiyse de istifa ederek
görevine üç yıl ara verdi. 69-70 (688-689)
yıllarında Şüreyh'in kadılık görevinde bulunduğu. Abdülmelik b. Mervan 'ın Küfe'yi ele geçirdiği 72'de (691) Ubeydullah b.
Abdullah b. Utbe'nin kadılıktan aziedilerek Şüreyh'in yeniden tayin edildiğ i bilinmektedir. 78 (697) yılında yaşlılığı yüzünden ve oğlunun rüşvet aldığı söylentileri
üzerine Haccac'a istifasını sunarak kadılık görevinden ayrıldı. Aynı yıl veya 80
(699) yılında 100 ( 108, 11 Oveya 120) yaş
larında vefat etti ve evine defnedildi. Kaynaklarda ölümü için 76-99 yılları arasın
da çeşitli tarihler verilir.
Küfe şehrinin siyasi açıdan en karışık
dönemlerinde görev yapan Şüreyh, ayaklanmalar sebebiyle birçok defa iktidar değişimi olmasına rağmen uzun süre görevde kalmasını. tecrübesi ve mesleki dirayeti yanında devri n siyasi olayiarına kayıtsız kalmasına da borçludur. iktidar değişimleri sırasında görevden alınmışsa da
her defasında yeniden getirilm iştir. Kadılığın , döneminde etkin bir görev olması ve zaman zaman kendisini aktüel olayların içinde bulması . ayrıca tasvip etmediği davranışlara karşı tavır alması görevden uzaklaştırmaların bir başka sebebi olmalıdır.

Şüreyh , verdiği kararlarla islam tarihinde adaletin sembollerinden biri haline
gelmiştir. Hz. Ali'nin bizzat açtığı bir davada şahit olarak oğlu Hasan 'ı göstermesini kabul etmemiş , başka şahit isteyince
Hasan ve Hüseyin 'in cennetteki gençlerin ef endisi olduğunu ifade eden hadisi
hatırlatması da Şüreyh'i isteğinden vazgeçirmemiş , bunun üzerine Hz. Ali onu
azietmişse de daha sonra tekrar görevine
getirip maaşını arttırmış. hayatının sonlarında Küfe alimleriyle yaptığı bir toplantıda kendisine, "Sen Araplar'ın en iyi
kadısısın -yahut en iyi kad ılarındansın-"
diyerek iltifatta bulunmuştur. Şüreyh ,
bir kişiye kefil olan oğlu Abdullah'ı o kişi
nin kaçması üzerine hapsederek hapishaneye kendisi yemek taşım ı ş. hapsettiği bir suçlunun serbest bırakılmas ı için
haber gönderen valinin talebini geri çevi rmiştir.

Kendi dönemindeki gelişmelere paralel olarak bir kısı m problemlere yeni şart
lar la uyumlu çözümler getiren Şüreyh,
yalancı şahltierin artması üzerine islam
tarihinde ilk defa gizli soruşturma uygulamasını başlatmıştır. Daha önce görülmeyen bir uygulamada bulunduğu gerekçesiyle eleştirilince de, "insanlar yeni şey
ler icat edince ben de yeni şeyler icat ett im " diyerek kendini savunmuştur (İbn
Sa 'd, VI , ı 33; Ahmed b. Hanbel. I, 236; Veki' , ll, 369; Serahsl. XVI, 9ı ). Bununla birlikte gizli soruşturmayı ilk başlatanın kim
olduğu hakkında değişik rivayetler bulunmaktadır (Vekl'. lll, ı ı6 . 120; Tahavl . lll,
33 1; Sadrü şşehld . lll. 22-24; krş. DİA, XX,
380). Soruşturma neticesinde farklı kanaate sahip olmuşsa tezkiye edilmiş olsalar bile şahltierin ifadelerine dayanarak
hüküm vereceğini , dolayısıyla yanlış beyanda bulunmamalarını öğütlerdi. Lehine hüküm verdiği kişiye de deliilere dayalı hüküm vermekten başka elinden bir
şey gelmediğini söyleyip vereceği hükmün haram olan bir şeyi kendisine helal
kılmayacağı uyarısında bulunurdu.
A vi* ile ilgili bir feraiz meselesi Kadi
Şüreyh'in adıyla anılır. Bu meseleye göre
bir kadın ölür ve geride mirasçı olarak anne baba bir iki kız kardeş (2/3). anne bir
iki kızkardeş(l /3 ). anne (l/6)ve koca(! /
2) bırakırsa bu durumda mirasçıların hisselerinin toplamı ortak paydadan daha
fazla olmakta. yani hisselerin toplamı on.
ortak payda ise altı çıkmaktadır. Dolayı
sıyla mirasın yarı hissesine sahip olan koca sonuçta on üzerinden üç hisse alarak
üçte birden daha az hisseye sahip olmaktadır. islam miras hukukunda hisseler
toplamı ile ortak payda arasındaki farkın
üçten fazla olduğu tek mesele budur ve
Kadi Şüreyh zamanında vuku bulup hakkında karar aldığı için de ona nisbetle Şü
reyhiyye diye anılmıştır. Karardan memnun olmayan koca hukukçuları dolaşarak
haksızlığa uğradığını anlatmaya başla
yınca Şüreyh onu huzuruna getirterek
adaletle hüküm veren bir kadıyı haksızlık
yaptığı iddiasıyla karalamaya çalıştığı için
ta'zlr cezasına çarptırmış ve Hz. ömer'in
daha önce buna benzer bir karar verdiğ i 
ni h atırl atarak kendini savunmuştur (Darimi. "Fera' iz", ı08; Serahsl , XXIX. 164).
Fıkhın bir ilim haline gelmesinin hemen
öncesinde yaşayan Şüreyh usule ilişki n
bazı açıklamalar yapmıştır. Mesnetsiz rivayette bulunmayı şi ddetle eleştiren Şü
reyh (İbn Sa'd, VI. ı4ı; Vekl'. II, 2ı9). hadis uydurmacılığının başlamasından önceki rivayet! ere daha çok önem verir ve
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rivayetlerinde özellikle bu hususa dikkat
çekerdi (a.g.e., II. 202-203). Onun kıyasa
karşı olduğuna dair rivayetleri, daha sonraki dönemde belirginleşen fıkıh usulündeki kıyas metoduna değil sünnet karşı
sında ileri sürülmüş kıyasa ve bid'atlara karşı olduğu şeklinde anlamak gerekir
(Dariml, "Mukaddime", 22) . Şüreyh adı,
Hz. Ömer tarafından kendisine gönderilen mektuplar dolayısıyla da kaynaklarda
sıkça geçer. Usul hukuku bakımından oldukça önemli olan bir mektuba göre Hz.
Ömer onu Küfe kadılığına tayin edince
kendisine davalara kitap. sünnet ve icma içinde çözüm aradıktan sonra bulamazsa re'y ictihadına başvurmasını tavsiye etmektedir (metni için bk. Dariml,
"Mukaddime" , 20; Nesa!. "Adabü'l-kuç!at". ı ı; Veki'. ı ı. ı 89-190) Urve ei-Bikiki
eliyle gönderilen diğer bir mektupta ise
kanun niteliğinde beş madde yer almaktadır (metni için b k. Abdürrezak es-San·anT. IX, 394; Fesevl. lll. 393- 394; Ve k!', I, 299;
II, 193).
Şüreyh, Küfe fıkıh ekolünün tabi'in neslindeki Alkame b. Kays, Esved b. Yezid,
MesrOk b. Ecda'. Abide es-Selmani, İbra
him en-Nehai gibi büyük otoritelerinden
biri olarak kabul edilmektedir. Gerek yargı alanındaki uygulamalarıyla gerekse ictihadlarıyla Irak fıkıh ekolü üzerinde etkili olmuş ve yaptığı birçok fıkhi ictihad
Hanefi fıkıh geleneği içinde yaşamıştır
(mesela bk. SerahsT. XII, 52; XVI . 121. ı 45;
XXVII. ı 46). Hanefi mezhebinde tabiin görüşlerin in hüküm kaynağı olarak görülemeyeceği yaklaşı mı ağırlıklı olmakla birlikte ikinci bir yaklaşıma göre başkalarıy
la birlikte kendisine daha sahabe döneminde fetva verme yetkisi tanınmış olan
Şüreyh'in özellikle meşhur hükümleri sahabe görüşü gibi değerlendirHip birçok
yerde hadis diye nitelendirilmiş (a.g.e.,
XI.18, 53;XVI, I45;XXVII,I4; Sadrüşşeh!d,
lll. 169. 186-188) ve bazı uygulamala rı kı
yas karşısında istihsanın esas alınmasının
gerekçesini teşkil etmiştir (Serahsl, XVI,
147; XXVII. 8). Fakat Şüreyh'in bir tek şa
hit ve davacının yeminiyle hüküm vermek
gibi Irak fıkıh ekolünce benimsenmeyen
uygulamaları da mevcuttur. Fetva- kaza
ayırımı yapan ilk müctehidlerden olan
Şüreyh kadılık vazifesi yanında fetva da
vermiş. ancak kadı iken kendisine fetva
sorulunca görevini hatırlatarak fetva veremeyeceğini belirtmiştir.

islam yargı sisteminin kuruluşunun ilk
görev yapan Şüreyh, ictihadları ve uygulamalarıyla bu müessesenin
oluşumuna önemli katkılar sağlamıştır.

safhalarında

Sonraki dönemlerde tedvin edilen fıkıh
kitaplarının muhakeme usulü hukukuna
ilişkin bölümlerinde onun uygulamaları
na sık sık atıfta bulunulması bu katkının
bir göstergesidir. Görüş ve uygulamaları
na ayrıca hadis kaynaklarında da yer verilmektedir (Wensinck, VIII, ı 18). Veki' ,
A]]bô.rü'l-]f.ucjô.t adlı eserinde Şüreyh ' in
biyografisine geniş yer ayırarak onun rivayetlerini, Hz. Ömer'den aldığı mektupları. kaza! uygulam.alarını. fıkhi görüşle
rini ve bazı şiirlerini zikretmiştir (II. 189398). Kasım Süleyman b. Abdullah b. Süleyman tarafından el-KaQ.i Şürey]]_: Fı]f.
huhil ve ]f.azô.'üh adıyla Camiatü'I-İmam
Muhammed b. Suud ei-İslamiyye'de bir
doktora çalışması yapılmıştır (Ri ya d ı 406).
Şüreyh, "kişilerin

fiziki yapılarından habulunma uzmanlığı" anlamındaki kıyafe (fizyonomi)
ilmini bilirdi. Zeki. anlayışlı. bilgili, sağlam
karakterli, mizahçı ve şair bir kişiliğe sahipti. Davalara normal zamanlarda camide, yağmurlu günlerde ve bayramlarda
ise evinde bakardı. Yargılama sırasında
özel bir cübbe giyer, beyaz sarık sarardı.
Dava esnasında yanında Eb Cı Amr eş-Şey
bani, Abide es-Selmani, Mesrük b. Ecda'
gibi görüşlerine başvurabileceği kişiler
hazır bulunurdu. Oğlunun ölümünün ertesi günü görevi başına dönecek kadar
işine bağlı olan Şüreyh bir davaya bakmak
üzere oturduğu zaman yanı başında bir
kişi . "Ey millet! Bilin ki mazlum destek,
zalim ise cezalandırılma bekler. Buyurun,
Allah size merhamet eylesin!" diye seslen irdi. İlk dönemlerdeki birçok kadının aksine Şüreyh görevinden dolayı ücret alır
dı (VekT'. ll, 227). Hz. Ömer ona aylık 100,
Hz. Ali soo dir~em maaş bağlamış , Ab dülmelik b. Mervan da onu kadılığa getirince 10.000 dirhem ve 300 cerib verilmesini emretmişti.
Şü r eyh ' in biyogr.afisi hakkındaki bazı
ayrıntıl a rı n çelişkili olmas ın da n yola ç ı 
kan Henri Lammens. Emile ıyan, Joseph
Schacht ve Charles Pellat gibi şarkiyatçı
lar onun biyografisinde efsanevi unsurların bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca
Schacht, Şüreyh'e nisbet edilen görüş ve
rivayetleri tamamen düzmece ve mer'i
hukuk ekallerinin kendi görüşlerini geriye
doğru ilk otoritelere yansıtma eğiliminin
bir ürünü sayar. Ancak zamanında İslam
dünyasının önde gelen merkezlerinden
birinde yarım asrı aşkın. bir süre görev
yapan ve kadı prototipi!lin oluşumunda
önemli bir konumda. olan Şüreyh'in sayı
sız davaya bakmış olması ve bunlardan
birkaç yüzünün özetinin ve şahsı hakkınreketle

haklarında yargıda

da birçok

ayrıntının

kaynaklarda yer albir durum değildir.
Nitekim Fuat Sezgin ve Harold Motzki gibi araştırmacılar bu iddiaya karşı çıkm ı ş
ması yadırganacak

lardır.
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KAniHAN
(.;,~li)

Ebü'I-Mehasin Fahrüddin Hasen
b. Mansur b. Mahmud
ei-Özkendi ei-Fergani
(ö. 592/1196)

L

Feta va'sıyla tanınan

Hanefi fakihi.
_j

Maveraünnehir'de Fergana bölgesinde
bulunan Özkent (Özcend) şehri ndendir.
Bir ulema ailesine mensup olup Kadihan
lakabıyla tanınmıştır. Babasının amcaza-
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