
rivayetlerinde özellikle bu hususa dikkat 
çekerdi (a.g.e., II. 202-203). Onun kıyasa 
karşı olduğuna dair rivayetleri, daha son
raki dönemde belirginleşen fıkıh usulün
deki kıyas metoduna değil sünnet karşı
sında ileri sürülmüş kıyasa ve bid'atla
ra karşı olduğu şeklinde anlamak gerekir 
(Dariml, "Mukaddime", 22) . Şüreyh adı, 
Hz. Ömer tarafından kendisine gönderi
len mektuplar dolayısıyla da kaynaklarda 
sıkça geçer. Usul hukuku bakımından ol
dukça önemli olan bir mektuba göre Hz. 
Ömer onu Küfe kadılığına tayin edince 
kendisine davalara kitap. sünnet ve ic
ma içinde çözüm aradıktan sonra bula
mazsa re'y ictihadına başvurmasını tav
siye etmektedir (metni için bk. Dariml, 
"Mukaddime" , 20; Nesa!. "Adabü'l-ku
ç!at". ı ı; V eki'. ı ı. ı 89-190) Urve ei-Bikiki 
eliyle gönderilen diğer bir mektupta ise 
kanun niteliğinde beş madde yer almak
tadır (metni için b k. Abdürrezak es-San·a
nT. IX, 394; Fesevl. lll. 393-394; Ve k!', I, 299; 
II, 193). 

Şüreyh, Küfe fıkıh ekolünün tabi'in nes
lindeki Alkame b. Kays, Esved b. Yezid, 
MesrOk b. Ecda'. Abide es-Selmani, İbra
him en-Nehai gibi büyük otoritelerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Gerek yar
gı alanındaki uygulamalarıyla gerekse ic
tihadlarıyla Irak fıkıh ekolü üzerinde et
kili olmuş ve yaptığı birçok fıkhi ictihad 
Hanefi fıkıh geleneği içinde yaşamıştır 
(mesela b k. SerahsT. XII, 52; XVI . 121. ı 45; 
XXVII. ı 46). Hanefi mezhebinde tabii n gö
rüşlerin in hüküm kaynağı olarak görüle
meyeceği yaklaşımı ağırlıklı olmakla bir
likte ikinci bir yaklaşıma göre başkalarıy
la birlikte kendisine daha sahabe döne
minde fetva verme yetkisi tanınmış olan 
Şüreyh'in özellikle meşhur hükümleri sa
habe 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 uygulamaları 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 ve
remeyeceğini belirtmiştir. 

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

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 ve
rilmektedir (Wensinck, VIII, ı 18). Veki' , 
A]]bô.rü'l-]f.ucjô.t adlı eserinde Şüreyh'in 

biyografisine geniş yer ayırarak onun ri
vayetlerini, Hz. Ömer'den aldığı mektup
ları. kaza! uygulam.alarını. fıkhi görüşle

rini ve bazı şiirlerini zikretmiştir (II. 189-
398). Kasım Süleyman b. Abdullah b. Sü
leyman 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 ha
reketle haklarında yargıda bulunma uz
manlığı" anlamındaki kıyafe (fizyonomi) 
ilmini bilirdi. Zeki. anlayışlı. bilgili, sağlam 
karakterli, mizahçı ve şair bir kişiliğe sa
hipti. Davalara normal zamanlarda cami
de, 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 er
tesi 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 sesle
n irdi. İlk dönemlerdeki birçok kadının ak
sine 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 geti
rince 1 0.000 dirhem ve 300 cerib veril
mesini emretmişti. 
Şü reyh 'in biyogr.afisi hakkındaki bazı 

ayrıntıların çelişkili olmasından yola ç ı

kan Henri Lammens. Emile ıyan, Joseph 
Schacht ve Charles Pellat gibi şarkiyatçı
lar onun biyografisinde efsanevi unsurla
rın 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 hakkın-
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da birçok ayrıntının kaynaklarda yer al
ması yadırganacak bir durum değildir. 
Nitekim Fuat Sezgin ve Harold Motzki gi
bi araştırmacılar bu iddiaya karşı çıkmış

lardır. 
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KAl> i et-TENÜHi 

(bk. TENÜHi, Ali b . Muhammed) . 

KAniHAN 
(.;,~li) 

Ebü'I-Mehasin Fahrüddin Hasen 
b. Mansur b. Mahmud 
ei-Özkendi ei-Fergani 

(ö. 592/1196) 

Fetava'sıyla tanınan Hanefi fakihi. 

ı 

_j 

ı 

L _j 

Maveraünnehir'de Fergana bölgesinde 
bulunan Özkent (Özcend) şehrindendir. 
Bir ulema ailesine mensup olup Kadihan 
lakabıyla tanınmıştır. Babasının amcaza-
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desi Zahlrüddin Hasan b. Ali ei-Mergina
nl'den ders aldı. Diğer hocaları arasında 

Ebu İ shak es-Saffar ve Ebu İshak Niza
meddin İbrahim b. Ali ei-Merginanl'nin 
adları geçmektedir. Kendisinden Şemsü
leimme ei-Kerderl . Mahmud b. Ahmed ei
Haslrl. Muhammed b. Es'ad ei-Ferganl 
gibi alimler faydalandı. Kadihan 1 S Ra
mazan S92 'de (12 Ağustos 1196) vefat 
etti. 

Talebesi Hasiri'nin "fahrülmille, rüknü
lislam. müfti'ş-Şark. bakıyyetü's-selef" gi
bi lakaplarla övdüğü Kadlhan'ı (Teml ml, 
lll, ı ı 6) İbnü ' J - Fuvatl üstün kadılardan ve 

seçkin ravilerden biri olarak anar. İbn 
Kutluboğa, Hanefi mezhebi içindeki gö
rüşlerden onun "sahih" olarak değerlen

dirdiklerinin (mesela b k. Fe tava, lll , 26, 34, 

39,22 1,259, 26 1,265 , 280, 290, 293,298. 

48 2, 538) diğer alimlerce bu şekilde kabul 
edilen görüşlere tercih edileceğini belir
tirken (Leknevl, s. 65) Kemalpaşazade 

yapt ı ğı müctehid tasnifinde kendisini 
"mesailde müctehid" grubunda gösterir. 
Gerek Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl'
nin eserlerine yazd ı ğı şerhler, gerekse 
Fetava'sında Ebu Hanife ve talebeleriyle 
diğer Hanefi alimlerinin görüşlerini zik
rederken yaptığ ı değerlendirme ve ter
cihler onun ictihad ehliyetini göstermek
tedir. 

Eserleri. 1. Fetava KaQ.il]an. Kaynak
larda el-Fetava'l -ljaniyye veya kısaca 
el-ljaniyye olarak da anılan eser. Hanefi 
mezhebinde yazılan en muteber ve yay
gın fetva kitaplarından biridir. Katib Çe
lebi eserin imiasma 1 o Muharrem S78'de 
( 16 Mayıs 11 82) başlandığını belirtmekte 
(Keşfü '?-?Unun, Il , 1227). girişten ve çe
şitli yerlerdeki, "Musannif dedi, efendi
miz dedi" gibi ifadelerden imla yoluyla 
yazıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Berlin 
Staatsbiqliothek'te esere ait bir nüshada 
(nr. Lbg. 459) "Kadlhan'ın Fetava'sı olan 
el-Emali'nin dördüncü cildi" ibaresi yer 
almakta. (Ahlwardt, IV, 258), Fetava'dan · 
seçmeler yapan Mahmud b. Edhem de 
gerek baş taraftaki fıhristte gerekse fe
rağ kaydında eserden" Fetava KaQ.i{ıan 
diye bilinen el-Emali" şeklinde söz et
mektedir. Fetva verme usuliiyle ilgili kısa 
bir girişle başlayan ve klasik fıkıh kitapla
rının sistematiğine göre düzenlenen eser
de sıkça vuku bulan meseleler toplanmış. 
Hanefi imamlarıyla mütekaddimln ve 
müteahhirln ulemanın fikirlerine yer ve
rilmiştir. Ebu Hanife ile talebeler i arasın
daki görüş ayrılıkları kaydedilirken bir ko
nuda müteahhirln ulemadan farklı görüş-
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ler nakledilmişse bunlardan yalnız bir iki 
tanesi zikredilmiş ; sahih, kuwetli , fetva
ya esas olan, ihtiyata daha yakın sayılan 
görüşlere işaret edilmiştir. Eserde hü
kümlerin delillerine yer verilmemiş , diğer 

mezhep imamlarından Şafii' nin görüşleri 

bazan (mesela bk. 1, 73, 75, 8 1,343,354, 

355,358,363-366, 393, 41 6-4 17,438-440; 

lll , 52, ı 04, ı 25, ı 94, ı 99, 229- 230, 248 ), 

İmam Malik ile (mesela bk. ı . 33 1, 335 . 

355 , 356 ) bir kısım tabiln ulemasının gö
rüşleri de nadiren zikredilmiştir. Müte
ahhir alimierin görüşleri verilirken Irak, 
Buhara, Belh ve Semerkant gibi bölge ve 
şehir ulemasına atıfta bulunulması bun
ların görüşleri , usul ve metotlarının tes
biti bakımından önem taşımaktadı r. Mü
ellifin kendi görüş ve değerlendirmeleri 
yanında (ll. 40. 56-57, 60. 202,438,445, 

446-449; lll , 18 1, 254, 266) dönemindeki 
örfe ve uygulamada tercih edilen görüş

lere de işaret etmesi (1. 335. 375, 426. 429, 

434; ll , 13, 5 1, 83 , 92, 1 1 O, 465 ; lll , 8 , 57, 

297) ve yine çevrenin etkisiyle başta ni
kah, talak, ıtk ve yemin bölümleri olmak 
üzere Farsça kelime ve terkipiere sıkça 
yer vermesi eserin dikkat çeken d.i.ğer 
özellikleridir. Fetava'da nakledilen görüş

ler için genellikle müellif ad ı verilmiş olup 
kitap adı çok az zikredilmiş, Ebu Bekir 

Muhammed b. Fazi ei-Buharl, Ebü'I-Leys 
ei-Fakih es-Semerkandl. Şemsüleimme 
ei-Halvanl, Şemsüleimme es-Serahsl, Ha
herzade, Hassat. Ebü 'I-Kasım es-Saffar. 
Ali b. Hüseyin es-Suğdl, Natıfi, Ebu Bekir 
ei-Belhl gibi alimiere sıkça atıfta bulu
nulmuştur. ilmi kıymeti . üslubunun gü
zelliği ve muhtevasının özlü oluşu bakı 

mından çok tutulan. daha sonraki eser
lerde ve özellikle el-Fetava'l-Hindiyye'
de sık sık anılan Fetav a KaQ.i{ı an' ın çe
şitli baskıları yapılmıştır (1-IV. Ka lküta 
1251 ; Hint 1272; 1- IV, Leknev 1293- 1295, 

Siraceddin e i - O şl' nin el-Fetava 's-Siraciy
y e'sinin kena rı nda; 1- 111. Kah i re 1 282; Bu
lak 131 O- 131 1, el-Fetava '1-Hindiyye' ni n ilk 
üç cildinin kena rında) . Nakşl meşayihin

den olduğu kaydedilen Şeyh Mahmud b. 
Edhem Amasyevl (Osmanlı Müelli{leri, 1, 

160; ay rı cabk . Keşfü '?-?Unün, ll, !505, 

ı 770). en çok karşılaşılan meselelerle il
gili fetvaları Fetava KaQ.i{ıan'dan derie
yerek telif ettiği eseri ll. Bayezid'e ithaf 
etmiştir. Müellifin bir ad vermediği kitap 
müellif hattı nüshanın kapağında Mu{ı
taşaru KaQ.il:Jan (Sü leymaniye Ktp ., Yoz
gat , nr. 3 1 7, istinsa h y ıl ı 896 ) , diğer b ir 
nüshada Münte{ıabü '1-Fetava'l-ljani
ye (Süleymaniye Ktp ., Şehid Ali Paşa, nr. 
ı 080) şeklinde kaydedilmiştir. Saraybos-

Mahmüd b. Edhem Amasyevi' nin Mui] Laşaru Jfaçiil]an adlı eserinin ilk ve son sayfalan (Süleymaniye Ktp. , Yozgat, nr. 
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na Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde ka
yıtlı (nr. 724) Mu]].taşaru Fetô.vô. Kiiçli
]].ô.n da bu eser olmalıdır. Süleymaniye 
Kütüphanesi 'ndeki ikinci nüshada müel
lif adı anıimamakla birlikte bunun muh
tevası müellif nüshasıyla aynı olup kütüp
hane kayıtlarında her iki nüshanın Ahiza
de Yusuf Efendi'ye nisbet edilmesi yanlış
tır. Bu hata Keştü'?-?Unun'da mevcut 
(ll, 1227). Ahizade'nin bu eseri ihtisar et
tiğine dair kayıttan kaynaklanmış olma
lıdır. Kimliği bilinmeyen bir kişi tarafın
dan eserin fihristi hazırlanarak ana baş
lıklar ve alt bölümler halinde meseleler 
kaydedilmiş, bu arada birçok meselenin 
hükmü zikredildiğinden eser aynı zaman
da bir ihtisar niteliği kazanmıştır. Nite
kim çeşitli nüshaların kapağında adı Ter
tibü Kiiçli]].ô.n (Süleymaniye Ktp .. Kaside
cizade Süleyman Sırrı. nr. 296. eksik nüs
ha). Mu]].taşaru Kiiçli]].ô.n (Sü leymani
ye Ktp., Hac ı Mahmud Efendi, nr. 123 5). 

Mu.l]tasaru Fetô.vô. KiiQ.i.l]ô.n (Gazi Hüs
rev Bey Ktp ., nr. 393 1) ve ZübdetüFetô.
vô. KiiQ.i.l]ô.n (yazma nüshada FetauaZüb
deti Kaçlfl].an, Nuruos maniye Ktp., nr. 
1959) olarak kaydedilmiştir. Son nüsha
nın başlığında eser Çivizade Mehmed 
Efendi'ye nisbet edilmiş olup Keşfü'?
?Uniln'da, Fetô.vô. KiiQ.i.l]ô.n'ın mesele
lerinin Çivizade Mehmed Efendi'nin isteği 

üzerine talebesi Muhammed b. Mustafa 
es-Sufi tarafından tertip edildiğine dair 
verilen bilgi de (ll . 1227) bu kaydı destek
ler mahiyettedir. VIII. (XIV.) yüzyıl alimle
rinden Ebu Ahmed Eşref b. Yusuf b. inat 
et-Tırazi eseri Ma]fkemetü's-Sultô.n 
Mu.l]taşaru (fi mul].taşari) Fetô.vô. KiiQ.i
.l]ô.n adıyla ihtisar etmiştir (Hidiviyye Ktp., 
nr. 1353; telif tarihi 1 1 Şevva l 761 125 Ağus

tos 1360 !; ayrıca b k. İtaf:ıu '1-meknün, ll, 
444; Brockelmann, GAL, ı . 465; Suppl. , ı. 
644 ). Bazı kütüphane kayıtlarında görü
len Münte]].abü Fetô.vô. KiiQ.i.l]ô.n (i ü 
Ktp., nr. 5355) ve Ijulô.şa-i Fetô.vô.-yı Kii
Q.i.l]ô.n (Çorum il Halk Ktp., nr. 1703) adlı 

eserler de anılan ihtisarlardan biri olma
lıdır. 

Z. Şer]fu'l-Cô.mi'i'ş-şagir. Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybani'nin. "zahirü' r-riva
ye" diye anılan ve Hanefi mezhebinin ilk 
temel kaynaklarını oluşturan eserlerin
den el-Cô.mi'u'ş-şagir'in önemli şerhle
rinden biridir. Eserde metin ve şerh bir
birinden ayırt edilmeyecek şekilde karışık 
olarak verilmiş. müellif Fetô.vô.'da oldu
ğu gibi Ebu Hanife ve talebeleri yanında 
diğer Hanefi alimleri, İmam Şafli ve ba
zan da İmam Malik ve tabiin müctehid
lerinin görüşlerini zikrederek kendi görüş 
ve tercihlerini de kaydetmiştir (Süleyma-

Kadihan ' ın Şert:ıu'I-Cami'i'ş-şagir adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Fatih , nr. 1687) 
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niye Ktp., Yenicami, nr. 436, Fatih, nr. ı 687, 

1690; ayrı ca bk. Sezgin , l, 429). 3. Şer]fu'z 

Ziyô.dô.t. Şeybanl'nin zahirü'r-rivaye 
eserlerinden ez-Ziyô.dô.t'ın şerhidir (Sü
leymaniye Ktp., Laleli, nr. 974, Fat ih , nr. 
ı 706, 1 708; ayrıca b k. a.g.e., 1, 423). Ki
tap, Kadihan ' ın talebelerinden Hasiri'nin 
öğrencisi olan Süleyman b. Ebü'l-İz ei-Ez
raitarafından (KureşT , ll. 237; LeknevT, s. 
80-8ı) el-Münte.l]abü's-Süleymô.niadıy

la ihtisar edilmiş (Süleymaniye Ktp., Çor
lu lu Ali Paşa. nr. 238 , vr. ı-53; Yenicami , 
n r. 395. vr. ı -99). bu muhtasarada Mu
hammed b. Mahmud es-Sedidi ez-Zev
zeni Melô.kü'l-itô.dô.t li şer]fi'z-Ziyô.dô.t 
adıyla bir şerh yazmıştır (Süleymaniye 
Ktp ., Çorlu lu Ali Paşa, nr. 238, vr. 54-2 ı6) . 

Kaynaklarda Kadihan'ın ayrıca el-Emô.
li, Şer]fu Edebi'l-KiiQ.i li'l-Ijaşşô.t, el
Vô.]fı'ô.t, el-Mehô.çlır, Şer]fu'l-Cô.mı<i'l

kebir adlı eserlerinin bulunduğu belirtil
miş. Zehebi el-Emô.li'yi gördüğünü söy
lemiştir. Ancak bu kitabın. yine imla yo
luyla telif edilen ve bazan el-Emô.li diye 
anıldığı görülen Fetô.vô.'dan başka bir 
eser olup olmadığı bilinmemektedir. 
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