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Ebu Muhammed Süleyman 
b. Mihran el-Kı1fi 

(ö. 148/765) 

Hadis, kıraat ve feraiz sahalarındaki 
bilgisiyle tanınan 

tabiin nesiine mensup alim. 

Aslen Taberistanlıdır. Rey yöresinde 
Dünbavend'de (Dübavend) doğdu (6 ı 1 
680-81); Küfe'de doğduğu da rivayet 
edilmiştir. Hıfzını tamamladıktan sonra 
öğrenimine kıraat ilmiyle başladı. Bu il
mi, Irak kıraati temsilcisi sayılan Yahya 
b. Vessab'dan tahsil etti. Ayrıca onun 
zamanında Küfe'nin en meşhur alimleri 
olan Zeyd b. Vehb, İbrahim en-Nehai, 
Mücahid b. Cebr, Ebü'I-Aliye er-Riyahi 
ve Asım b. Ebü'n-NecOd gibi alimlerden 
ders okudu. Bunun yanında hadis ve fı

kıh ilimleriyle de meşgul oldu. Bilhassa 
hadis ilminde şöhreti kısa zamanda her 
tarafa yayıldı. Rivayette bulunduğu meş
hur muhaddisler arasında Said b. Cü
beyr, Kays b. EbO Hazim, EbO Vail Şakik 
b. Selerne ve Şa'bi zikredilebilir. Kendi
sinden de EbO Hanife. Şu ' be, Süfyan es
Sevri, Süfyan b. Uyeyne, Abdullah b. Mü
barek gibi hicri ll. yüzyılın meşhur alim
leri hadis rivayet etmişlerdir. 

A'meş kıraat hadis ve feraiz ilimle
rinde devrinin Küfe'deki en önemli ali
mi kabul edilmiştir. A' meş'in kıraati her 
ne kadar meşhur yedi veya on kıraat 

arasında yer almamış ise de on imarnın 
kıraatierine diğer bazılarını da ekleyerek 
kaleme alınan eserlerde onun kıraati

ne. on kıraatten sonra öncelikle yer ve
rilmiştir. Eb O Ali el- Hasen b. Muham
med el-Bağdadi'nin Kitdbü'r-Ravza fi 'J. 
lp.rd 'dti'l-iJ:ıdd eaşere'si (bk ibnü'l-Ce
zerT, en- l'leşr, I, 7 4; Brockelmann. I, 721). 
Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed el-Hay
yat ei-Bağdadi'nin Kitdbü'l-Cdmt ti'l
kırd 'dti'l- eaşr ve ~ıra' ati'l-A emeş'i (bk. 
ibnü'I-CezerT, en-Neşr, I, 84) ve on dört 
imarnın kıraatini ihtiva eden Ahmed b. 
Muhammed el- Ben na 'nın İtJ:ıdtü tuza
ld, i'l-beşer ti'l-~ırd, dti'l-erba eati e aşer 

adlı eseri bu konuda misal olarak zikre
dilebilir. Bundan da anlaşılacağı üzere 
A'meş, kıraatiyle ilgili kaideler ve husu
siyetler zamanımıza kadar ulaşmış sa
yılı kurra arasında yer almıştır. Hadis il
minde ise hafız*lık mertebesine yük
selmiş, Enes b. Malik ve Abdullah b. 
EbO Evfa'dan mürsel* olarak rivayet 
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ettiği hadislerde tedlis* yapması dışın
da umumiyetle sika* sayılmıştır. Zehe
bi. A'meş'i bazı ravilerin kusurlarını ört
bas etmekle, cerh ve ta'dil* imamla
rından Ali b. Medini de vehim* sahibi 
olmakla itharn ederler. Buna rağmen o. 
kendi döneminde Küfe alimleri arasın
da Kur'an-ı Kerim'i kaidelerine en uy
gun bir şekilde okuyan, Hz. Peygam
ber'in hadislerini en iyi bilen ve kendisi
ne yöneltilen sorulara en isabetli cevap
lar veren bir kişi olarak ün yapmıştır. 

Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almış, 
dürüstlüğü ve doğru sözlülüğü sebebiy
le "mushaf" diye anılmıştır. Devrinin en 
büyük münekkidi Yahya el-Kattan onun 
hakkında "allametü'l-İslam" tabirini kul
lanmıştır. Fakir bir alim olmasına rağ
men son derece kanaatkar idi. Beytül
malden aldığı beş dirhem aylıkla geçi
nir, zenginlere iltifat etmezdi. Nükte
dan ve hazırcevap olmasıyla da tanın
mıştır. İbn Tolun onun bu yönünü ez
Zehrü'l-en eaş ii nevddiri'l-A emeş adlı 
eserinde (bk. Hediyyetü'/- eari{fn, ll, 241) 
dile getirmiş, Ahmed Muhammed ed
Dabib de A'meş'in hayatına dair olan el
Aemeşü'?·?ari'f (Cidde 1401 / 1981) adlı 
kitabında 1 OS nüktesini yayım la mıştır. 

Bazı rivayetlere dayanarak A'meş'in 
Zeydiyye veya İmamiyye kollarından bi
rine mensup bir Şii olduğunu ileri sü
renler olmuştur (bk Elr., ı, 926-927). Söz 
konusu rivayetlerde, Halife Hişam b. Ab
dülmelik'in, A'meş'ten. Hz. Osman'ın 

meziyetleri ve Hz. Ali'nin kusurları hak
kındaki hadisleri toplamasını istediği ve 
onun bu teklifi reddettiği, Halife Man
sOr'a Ali'nin faziletlerine dair on bin ha
dis bildiğini söylediği, EbO Hanife'nin 
kendisinden Ali'nin faziletleri hakkında
ki hadisleri rivayet etmekten vazgeçme
sini istediği ve onun bu teklifi kabul 
etmediği, Hz. Hüseyin'in lehinde bazı ha
disler rivayet ettiği ve kabrinin ziyaret 
edilmesi için teşvikte bulunduğu, ayrıca 
Kur'an'ın bir kısım ayetlerini Şii anlayı
şa uygun olarak yorumladığı iddia edil
mektedir. Bu iddiaların doğru olduğunu 
kabul etmek, hem rivayet tekniği açısın
dan hem de ihtiva ettikleri fikirler ba
kımından mümkün görünmemektedir. 
Zira bütün Sünni müslümanların Hule
fa-yi Raşidin'den kabul ettiği ve büyük 
bir saygı beslediği Hz. Ali'nin kusurları 
hakkında hadis toplama işi, hiçbir Ehl-i 
sünnet aliminin dahi kabul ederneyece
ği bir husustur. ResOl-i Ekrem'in amca
zadesi ve damadı, ilim ve fazilet kayna-

ğı. kahraman Hz. Ali'ye karşı beslenen 
bu duyguların Şiilik'le bir ilgisi yoktur. 
Hz. Ali'nin, ayrıca diğer birçok sahabinin 
faziletlerine dair Şii-Sünni birçok hadis 
ve tabakat kitabında ve benzeri kaynak
larda rivayetler mevcuttur. Ehl-i sünnet 
alimleri bunlardan sahih kabul ettikleri
ni benimsemekte ve eserlerinde naklet
mektedirler. Ali'nin faziletleri konusun
da on bin hadisin bulunduğunu aşırı Şii
ler'in bile iddia etmesi mümkün değildir. 
EbO Hanife'nin mutedil bir Ehl-i beyt 
taraftarı olduğu ve bu sebeple devlet 
ricali tarafından cezaland ırı ldığı bilin
mektedir. Bundan dolayı onun, ne vic
dani kanaati ne de siyasi görüşü açısın
dan, A'meş'ten Ali'nin faziletleri hakkın
daki hadisleri rivayet etmekten vazgeç
mesini istemesi makul değildir. A'meş'in 
Hz. Hüseyin'in lehinde bazı hadisler ri
vayet etmesinin ve Peygamber torunu
na karşı beslediği saygı duygusuyla kab
rinin ziyaret edilmesini istemesinin de 
Sünniliğe aykırı bir tarafı yoktur. Bir kı
sım Kur'an ayetlerini Şii anlayışla yoru
ma tabi tuttuğu iddiasına gelince, bu 
da diğer iddialar gibi mesnetsiz bir söy
lentiden ibarettir. Sonuç olarak. devri
nin en meşhur alimlerinden ders görüp 
rivayette bulunmuş, birçok alime hocalık 
yapmış ve özellikle titiz Sünni hadis ten
kitçileri tarafından Şiilik'le itharn edil
memiş olan, hafızlık mertebesine ulaş
mış bir muhaddis hakkındaki bu gibi 
iddiaların gerçekle bir ilgisi bulunmadı
ğı kesinlikle söylenebilir. 
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