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Hayruddin b. Ahmed b. Ali el-EyyCıbi 
el-Uleymi el-FarCıkı er-Remli 

(ö. 1081/1671) 

L 
Hanefi fakihi. 

_j 

993 yılı Ramazan başlarında (Ağustos 

ı 585) Filistin'in Remle şehrinde doğdu ve 
orada yetişti. Erken yaşlarda Musa b. Ha
san er-Remll'den Kur'an ve Şafii fıkhı öğ

rendi. 1007'de (ı 598) Kahire'deki ağabeyi 
Abdünnebl'nin yanına giderek Ezher'de 
eğitimine devam etti. Burada bir süre da
ha Şafıl fıkhı okuduktan sonra Hanefi mez
hebine geçti ve bu mezhebin fıkhını öğ
renmeye başladı. Aralarında Abdullah b. 
Muhammed en-Nahrlrl, Muhammed b. 
Muhammed el-Hanutı. Ebu Bekir eş-Şin
navl, Ahmed b. Emlnüddin Muhammed 
b. Abdül'al. Ebü'n-Neca Salim es-Senhurl. 
Ebu Bekir b. İsmail eş-Şenevanl, Süleyman 
b. Abdüddaim el-Babill ve Abdurrahman 
el-Behnl'nin bulunduğu alimlerden fıkıh, 
usCıl-i fıkıh. hadis, kıraat ve nahiv dersleri 
aldı. Ezher'de fetva vermeye başladı. 1013 
yılının sonlarına doğru ( 1605 başları) Hem
le'ye döndü. Bir süre Gazze'de ikamet et
ti. Ömrünün sonuna kadar memleketin
de öğretim ve fetva işleriyle meşgul oldu. 
Şöhreti kısa sürede birçok bölgede yayıl

dı ve fetvaianna rağbet arttı. Resmi bir gö
rev almayan Remll meyve yetiştiriciliğin

den elde ettiği gelirle geçimini sağladı ve 
birçok m ülkü oldu. Şam, Kudüs gibi şehir
ler başta olmak üzere çeşitli bölgelerden 
gelen çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Bunlar 
arasında Muhammed b. Kemaleddin b. 
Hamza ile oğlu Burhaneddin İbn Hamza. 
İbrahim b. Abdurrahman el-Hıyarı, Yahya 
b. Muhammed eş-Şavl el-Cezairi, Ebu Sa
lim el-Ayyaş!. Alaeddin el-Haskefı, Muham
med b. Hafızüddin es-Sürurlve Isa b. Mu
hammed es-Sealibl gibi önde gelen alim
ler anılabilir. Tefsir, hadis ve özellikle fıkıh 
konusunda yetkin olduğu belirtilen ve fu
kaha tasnitinde kendisine "meselede müc
tehid" kategorisinde yer verilen Remll ya
şadığı dönemde Hanefiler'in en önde ge
len alimi kabul edilmiştir. ilmi kudretinin 
yanı sıra saygın kişiliğiyle dönemin hakim 
ve yöneticileri üzerinde nüfuz sahibi oldu
ğu nakledilmektedir. Remll 27 Ramazan 
1081 (7 Şubat 1671) tarihinde Remle'de ve
fat etti. Zengin kütüphanesindeki kitap
lar daha sonra Akka Valisi Cezzar Ahmed 
Paşa tarafından bu şehirde yaptırılan Ah
mediyye Kütüphanesi'ne konmuştur. 

Hayreddin 
b. Ahmed 

er-Remli'nin 
el-Fetilva '1-

/jayriyye 
adl ı eserinin 

unvan 
sayfası ile 
ilk sayfas ı 

(Süleymaniye K tp., 
Mihrişah Sultan, 

nr. 135) 

Eserleri. 1. el-Fetava'/-Ijayriyye*. Hem
ll'nin verdiği fetvaları oğlu Muhyiddin der
leyerek kitap haline getirmeye başlamış, 

onun vefatı üzerine eser müellifin talebe
si İbrahim b. Süleyman el-Cinini tarafın
dan tamamlanmıştır (Bulak 1273, ı 300; 
Kahire 1275-1276, 1310; İbn Abidin'in el
'U~üdü'd-Dürriyye adlı eseriyle birlikte, 
İstanbul 131 ı. 131 3). XVII. yüzyılda Os
manlı Devleti'nin değişik yörelerinde kar
şılaşılan meselelerle ilgili z 161 fetvayı ih
tiva eden eser özellikle müellifın yaşadığı 

Filistin bölgesinde devrin din anlayışını, top
lum yapısını ve sosyokültürel hayatın bazı 
yönlerini yansıtması açısından büyük öne
me sahiptir. Z. lffışiyetü'l-Ba]J.ri'r-rfı'i~. 

Zeynüddin İbn Nüceym'in eseriyle ilgili olup 
Mu~hirü'l-J:ıakii'i~i'l-]Jafiyye mine'l
Ba]J.ri'r-rfı'i~ adıyla da geçer (Süleyma
niye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 343). 3.lffışi
yetü'l-Eşbfıh ve'n-ne~fı'ir (/'lüzhetü 'n-ne
v/i?ır 'ale'l-Eşbah ve'n-ne?a'ir) . Zeynüddin 
İbn Nüceym'in eseri üzerine haşiye olup 
oğlu Necmeddin tarafından tamamlanmış
tır (İstanbul 1290, Ahmed b. Muhammed 
el-Hamevl'nin şerhi ve NGreddin İbn Ga
nim'in haşiyesiyle birlikte). 4. lfô.şiyetü 
Cfımi'i'l-fuşweyn (el-Le'ali'd-Dürriyye fi'l
{eva'idi'l-/jayriyye). Bedreddin Simavi'nin 
eserineyazdığı haşiyedir (HI, Kahire 1300; 
Bulak 1301). S. lffışiyetü'l-Bezzfıziyye 

(Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu Ali Paşa, 
nr. 322; Millet Ktp., Mu ra d Molla, nr. 1 092) . 
6. Feyzü'r-rfızı.]f 'ale'l-Ba]J.ri'r-rfı'*- Zey
nüddin İbn Nüceym'in eserine dair yaptı
ğı muhtelif çalışmalardan biridir (Kayseri 
Raş id Efendi Ktp ., Raşid Efendi, nr. 272) . 
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7. Levfı'i]J.u '1-envfır 'ald Minef:ıi'l-Gaf
ffır. Muhammed b. Abdullah et-Timurta
şi'nin kendi eseri Tenvirü'J-ebşfır'a yaz
dığı şerhin haşiyesidir (Beyazıt Devlet Ktp., 
Veliyyüddin Efendi, nr. 1 1 18, 1 1 1 9; Süley
maniye Ktp., Re!sülküttab Mustafa Efendi, 
nr. 405, Şehid Ali Paşa, nr. 760) . 8. Divan 
(TSMK, Revan Köşkü, nr. 700) . 

Kaynaklarda Bedreddin el-Ayni'nin Rem
zü'l-J:ı~ii'~ ii şerJ:ıi Kenzi'd-de~ii'~ adlı 
eserine de haşiye yazdığı belirtilen Rem-
11 bazı risaleler kaleme almıştır: el-Fevzü 
ve'l-gunm ii mes'eleti 'ş-şeref mine'I
üm (Süleymaniye Ktp., Yahya Tevfik, nr. 
ı 582), Risfıle fi'l-lfızır (Atıf Efendi K tp., 
nr. 2787). Bazı risaleleri de Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde kayıtlı (Hekimoğl u Ali 
Paşa, nr. 322 ) bir mecmua içinde bulun
maktadır: Meslekü'l-inşfıf ii 'ademi'l
far~ beyne mes'eletey es-Sübki ve'l
ljaşşfıf (vr. 244-267), Cevfıbü Risfıleti'ş
Şey]J Şfılif:ı b. Mu]J.ammed (vr. 267-280) , 
Risfıle ii cevô.bi'l-es'ileti 'an ba'zı'l-me
sfı'iJi'l-fı.]fhiyye (vr. 280-286), Risfıle ii sıl
reti'l-f:ıücceti 'ş-şer'iyye (vr. 286-292), Ri
sfıle fi beyfıni'l-istisnfı' ii ~avlihi Te'fı 

lfı "lev kfıne fihimfı ... " (vr. 293-295), Ri
sfıle fi'l-cevfıb ' an mes'eleti men ]fiile 
"in te'ale ke~fı ... "(vr. 295-297), Cevfıbü 
su'fıli Şey]Ji'l-İslfım Ya]J.yfı Efendi ii 
mes'eleti 'l-f:ıilf (vr. 297-303). 
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REMLi, Şehabeddin 
( ..J.ııjll ~·...1.!1 ...,.,~) 

Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed b. Ahmed 
b. Hamza er-Remli el-MenOfi el-Ensari 

(ö. 957 /1550) 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

Mısır'da MenOfiye'ye bağlı Minyetülat
tar'a yakın Remle köyünden olup burası ay
nı adı taşıyan diğer yerlerden ayrılması için 
RemletülmenOfiyye (günümüzde Remletü 
Benha) diye anılır. Biyografisini veren öğ
rencisi Abdülvehhab eş-Şa'rani, kendisin
den övgüyle söz ederek Zekeriyya el-Ensa
ri'nin önde gelen talebelerinden ve devri
nin tanınmış Şafii alimlerinden olduğunu . 

Kahire'deki hemen bütün Şafii uleması
nın ondan veya talebelerinden ders aldı
ğını, hocaları varken onun görüşlerine uyul
duğunu belirtir. Şa'rani, Remli'nin, hacası 
Zekeriyya el-Ensari'nin izniyle onun Şer
]Ju'r-Ravza ve Şer]Ju'l-Verde adlı eser
lerini gözden geçirip tashih ettiğini de ya
zar. Oğlundan ayırmak için Remli el-Kebir 
diye anılan Şehabeddin er-Remli, Ezher 
Camii ve Nasıriyye Medresesi'nde ders ver
di. Talebeleri arasında vefatından sonra 
kendi yerine öğretim halkasına oturan oğ
lu Şemseddin er-Remli ile Abdülvehhfıb eş
Şa'rani, Hatib eş-Şirbini. İbn Hacer el-Hey
temi, Necmeddin Muhammed b. Ahmed 
el-Gayti, NOreddin Ali b. Yahya ez-Ziyadi, 
Şehfıbeddin Ahmed b. Muhammed el
Gazzi, Nüreddin İbn Ganim el-Makdisi. 
Şemseddin el-Alkami, Şemseddin el-Ma-
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halli gibi alimler bulunmaktadır. Muhsin 
el-Emin tarafından verilen bilgiye göre 
kendisinden faydalanıp icazet alanlardan 
biri de Şehid-i Sani diye bilinen Şii alimi 
Zeynüddin b. Ali el-Amill'dir. Buna karşılık 
Şehid-i Sani'nin Şemseddin er-Remli'den 
ders aldığına dair Muhammed Ali Müder
ris'in kaydettiği malumatın oğul Remli'
nin doğum tarihi yanında Şehid"i Sani'nin 
Kahire'ye 942 (1535) yılında geldiği göz 
önüne alındığında yanlış olduğu anlaşılır. 

Remli 957 Cemaziyelahiri başında (ı 7. Ha-
. ziran 1550) Kahire'de vefat etti. Kabri Mey
danülkutn'da kendi adıyla anılan Camiu'r
Remli'nin içindedir (Ali Paşa Mübarek. IV, 
246) 

İlk kaynak olarak Şa'rani ve ondan nak
len Necmeddin ei-Gazzi, Remli'nin adını 
Şehfıbeddin Ahmed, oğlunu da Şemsed
din Muhammed b. Ahmed şeklinde kayde
der. Daha sonra Muhibbi. oğulu Muham
med b. Ahmed b. Hamza olarak zikredip 
dede adını Hamza diye verir. Ancak gerek 
kütüphane kataloglarında gerekse son dö
nem kaynaklarında Şehfıbeddin er-Rem
li'nin isim zinciri Ahmed b. Ahmed b. Ham
za şeklinde verilerek dede adı Ahmed ola
rak zikredilmekte, baba ile oğlun eserle
ri de bazan diğerine nisbet edilmektedir. 
Birçok kütüphane kaydında isim zinciri
nin yukarıda anıldığı gibi verilmesi ilk bi
yografi kaynaklarının ihtisar amacıyla ara
daki bir ismi almadıklarını akla getirmek
tedir. Ayrıca Gazzi, bir yerde Şehabeddin 
er-Remli'nin biyografisini verip diğer kay
naklarda olduğu gibi 957'de vefat ettiği
ni kaydeder (el-Kevakibü 's-sa'ire, II , ı 19-

!20). Diğer bir yerde ise Şehfıbeddin Ah
med b. Ahmed b. Hamza er-Remli adıyla 
başka bir Şafii fakihini anarak babasının 
arkadaşı ve Zekeriyya ei-Ensari'nin tale
besi olduğunu, 970 (1563) yılı dolayların
da vefat ettiğini ve Şer]Ju Man;ç;umeti'l
Beyülvi ti'n-nikôf:ı, Şer]Ju'z-Zübed, Ri
sCıle ii şürılti'l-imame, Şer]Ju Şüruti'l
vuçlu' gibi eserleri bulunduğunu söyler 
(a.g.e., lll. I I I; ibnü'I-imad. VIII, 359). İlki 
dışında bu eserler Şehabeddin er-Remli'
ye de nisbet edildiği gibi hakkında başka 
bilgi bulunmayan ikinci biyografi sahibi
nin gerçekte başka bir kişi olup olmadığı, 
başka biriyse aynı künye ve isim zincirine 
nisbet edilen eserlerin kime ait olduğu hu
susu ayrıca araştınimaya muhtaçtır. Bu 
eserlerin adını müellifin oğlunun el yazı
sından okuduğunu belirten Gazzi'nin Şern
seddin er-Remli'nin eserlerini sayarken biz
zat onun el yazısından okuduğunu belirt
ınesi ve bunlar arasında babanın Şer]Ju'z-

Zübed, Şürutü'l-imame adlı kitaplarını 
anınası (Lutfü's-semer, ı. 80) iki şahsın ay
nı kişi olabileceğini düşündürmektedir. İs
mail Paşa da Zekeriyya el-Ensari'nin tale
besi olduğunu, 973'te (I 565-66) öldüğünü 

belirttiği bu ikinci zatın adını Ahmed b. 
Ahmed b. Hasan (Hamza olacak) er-Remli 
diye verir ve anılan üç. eserin yanında Fet- · 
J:ıu'l-cevad bi-şer]Ji Man;ç;umeti İbni'l
'İmad fi'l-f~h, Fet]Ju'r-raJ:ımdn bi-şer]Ji 
Zübedi İbn Reslôn adlı eserleri olduğu
nu kaydederek (Hediyyetü'f.'arifin, ı. 145) 

Şehabeddin er-Remli'ye aidiyetl kesin bu 
iki kitabı da ona nisbet eder . . 

Eserleri. 1. ŞerJ:ıu Mul}addimeti'z-Za
hid. Şehabeddin Ahmed b: Muhammed 
ez-Zahid el-Mısri'nin taharet. namaz, ze
kat, oruç ve hac konularını kapsayan ve 
Sittun mes'ele ti'l-tıl}h olarak da anılan 
eseri üzerine yazılmıştır (Bulak 1287; Ab
dülkerlm Kerlinüddin ed-Dimyatl ei-Ma
tarl'nin haşiyesiyle birlikte, Bul ak 129 I; . 
Kahire 1292, ! 304, 1307, 1366/ !947; Ah
med el-Meyhl en-Nu 'manl'nin haşiyes i y

le birlikte, Bulak 129 ı; Kah i re I 298, 1303, 

1306; Me kk e 1302). Abdurrahman ei-Mek
kavi el-Gazzali bu şerhe Dürerü'l-teva'id 
'ala Şer]J.i Mu]faddimeti'z-Zahid adıyla 
bir hfışiye yazmıştır (Hidlviyye Ktp., nr. 
1623) . Brockelmann birçok kaynak ve kü
tüphane kaydının aksine bu eseri müelli
fin oğlu Şemseddin er-Remli'ye nisbet et
mektedir (GAL Suppl. , ıı. ı 12). 2. Fetô
va'r-Remli. Müellifin oğlu Şemseddin ta
rafından fıkıh kitapları sistematiğine gö
re düzenlenen eserin yazma nüshaların
da müellif olarak bazan baba, bazan oğul 
gösterilmiş, önce oğlu adına (İbn Hacer el
Heytem\"nin el-Fetava'l-kübra'sının kena
rında, Kahire 1308, I 329). daha sonra ken
disine nisbet edilerek (nşr. Muhammed 
Abdüsselam Şahin, Beyrut 1424/2004) ba
sılmıştır. Eser Ahmed b. Abdülfettah ei
Mücirl el-Melevi tarafından ihtisar edil
miştir (Hidlviyye Ktp., nr 1523). Öğrenci
lerinden Hatib eş-Şirbini de onun fetvala
rını bir ciltte toplamıştır (Hidlviyye Ktp., 
nr. I 709) . 3. Ifaşiyetü Esne'l-metCılib şer
]Ju Ravzi'Halib. Muhyiddin en-Nevevi'
nin Ravzatü't.-talibin'ine İbnü'l-Mukri el
Yemen! tarafından yapılan Ravzü't-talib 
adlı muhtasara Zekeriyya ei-Ensari'nin yaz
dığı Esne'l-metalib şer]Ju Ravzi'Halib 
isimli şerh üzerine kaleme alınmıştır (Ka
hi re I 301, 13 ı 3; nşr. Muhammed Muham
med Tamir, 1-IX. Beyrut 1422/2001). Hem
li'nin şerhin kenarına yazdığı haşiyeyi Mu
hammed b. Ahmed eş-Şevberi ayırarak 
kitap haline getirmiştir. 4. Şer]Ju Man;ç;u
meti'bni'l-'İma d (Fetf:ıu'l-Cevad bi-şerf:ıi 


