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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 



Man?ılmeti'bni'l-'imad). İbnü'l-İmad diye 
bilinen Ahmed b. İmadüddin el-Akfehsl'
nin Manz;Cımetü'bni'l-'İma d fi'l-ma'tüv
vat adlı eserinin şerhidir (Hüseyin b. Sü
leyman er-Reş!dl'nin buna yazdığı Bulı1-
gu'l-murad bi-Fetf:ıi'l-Ceuad adlı haşiye ve 
Süleyman b. ömer el-Cemel'in takriratıyla 
birlikte, Bulak 1286, 1298; Kahire 1299) . 

Brockelmann bir yerde Şer]J.u Manz;Cıme
ti'l-ma'füvvfıt adıyla bu eseri oğul Rem
ll'ye (GAL Suppl., ll, 442), metni el-İşfırfıt 
ila ma 'ufiye mine'n-necesat ismiyle an
dığı bir diğer yerde de Fet]]. u '1-Cevad adıy
la baba Remll'ye (a.g.e., ll , 110-111 , 440) 

nisbet eder. Kitap Ezher (nr 4057/566, 

41690/2542, 69705/3430), Hidlviyye, Darü'I
kütübi'I-Mısriyye ve Darü'I-kütübi'z-Zahi
riyye kataloglarında Şehabeddin er-Remll 
adına kayıtlıdır (Fihristü '1-Kütübl].aneti'l-fji
diuiyye, lll , 198-199, 249; Fuad Seyyid, ll, 
162-163; Abdülgan1 ed-Dakr, s. 205-206). 

İsmail Paşa bu eseri hem müellifin oğlu 
Şemseddin er-Remll'ye hem de 973'te 
( 1565-66) vefat ettiğini belirttiği Şehabed
din Ahmed b. Ahmed b. Hasan er-Remll'
ye izafe etmiştir (Hediyyetü'l-'ari{in, ,l, 145; 

ll, 261; fzaf:ıu'l-meknun, ll, 161) . s. Fet
]J.u'r-ra]J.mfın bi-şer]J.i Zübedi İbn Res
lan (Hid!viyye Ktp., nr 1716, 6984, 16644; 

Ezher Ktp., nr. 7878/917; Darü'l-kütübi 'z
Zahiriyye, nr. 2277). İbn Reslan diye bili
nen Ahmed b. Hüseyin er-Remll'nin Şaf
vetü'z-Zübed (ez-Zübed) adlı Şafii fıkhı
na dair manzum eserinin şerhidir. Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye'de müellifı belirtilmeyen 
Şer]J.u Şafveti'z-Zübed'in de (nr. 2278; 

bk. Abdülgan! ed-Dakr, s. 156) bu eser ol
ması muhtemeldir. Abdülvehhab eş-Şa'
ranl hocasının ez-Zübed'e büyük bir şerh 
yazdığım belirtir. 6. ljdşiye 'ald Şer]J.i't
Ta]J.rir. Zekeriyya el-Ensarl'nin Ta]J.riru 
Tenki]J.i'l-lübôb adlı kendi eserine Tu]J.
fetü't-tullab ismiyle yazdığı şerhin haşi
yesidir (Ezher Ktp ., nr. 42323/2643). 7. Ga
yetü '1-me'mul ii şer]J.i Vara~ati'l-uşul. 
İmamü'l-Haremeyn el-Cüveynl'nin fıkıh 
usulüne dair eserinin şerhidir (Ezher Ktp., 
nr. 14/647, 602/15918; ayrıca bk. Brockel
mann, GAL, I, 672). 8. Şer]J.u Şürılti'l-vu
çlu' (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, 
nr. 1009; Ezher Ktp., nr. 41687/2539; Da
rü 'l-kütübi 'z-Zahiriyye, nr. 5896). 9. Şer
]J.u'l-Acurrumiyye (Beyazıt Devlet Ktp., 
Bayezid, nr. 6258; ayrıca bk. Brockelmann, 
GAL Suppl., II , 334) Eser Ta'li~ 'ale'l
Acurrumiyye adıyla da geçer (Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye, nr. I 1254 ı 1 o. Şürutü '1-
me'mum ve'l-imfım. Şürutü'l-imame 
diye de anılan bu risale (Süleymaniye Ktp., 
Carullah Efendi, nr. 1009, vr. 25-31, Ezher 

Ktp., nr. 41687/2539) müellifin oğlu Şern
seddin er-Remll tarafından Gayetü'l
merfım ii şer]J.i Şüruti'l-me'mum ve'l
imam adıyla şerhedilmiştir (nş r. Müsaid b. 
Kasım ei-Falih, Riyad 1413/1993). Brockel
mann Remll'ye başka eserler de nisbet 
eder (GAL Suppl., II, 440). 
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REMLİ, Şemseddin 
(.;o}I ~..>J I ~ ) 

Ebu Abdiilah Şemsüddin Muhammed 
b. Ahmed b. Ahmed b. Hamza 

er-Remli el-MenOfi el-Ensari el-Mısri 
(ö. 1004/1596) 

Şafii fakihi. 
__j 

Öğrencilerinden İbnü'l-KasCıha diye ta
nınan ömer b. İbrahim el-Hamev1 ed-Dı
maşki'ye yazdığı icazette belirttiği üzere 
30 Cemaziyelewel 917 (25 Ağustos 1511) 
tarihinde Kahire'de dünyaya geldi (Gazzl, 
Lutfü's-semer, I , 78) Muhibbl, Kadirl ve 
daha sonraki birçok müellif ise doğum yı
lını 919 ( 1513) olarak kaydeder (fjulaşa
tü 'l-eşer, lll, 347; Neşrü'l-meşani, I, 56). 

Nisbet edildiği Remle, Filistin'deki büyük 
şehir olmayıp Mısır'da MenCıfiye'ye bağlı 

Minyetülattar'a yakın küçük bir köydür 

REMLT, Semseddin 

(Abdülvehhab b. Ahmed eş-Şa'ran1. s. 66; 

Muhibbl, lll, 348); RemletülmenQfıye (gü
nümüzde Remletü Ben ha) diye bilinir. Rem-
11 el-Keblr olarak anılan babasından Arap 
dili ve edebiyatı, fıkıh , fıkıh usulü, tefsir, 
hadis ve tarih okudu. Babasının öğrencile
rinden Abdülvehhab eş-Şa'ran1, onun baş
ka hocalara pek ihtiyaç duymayacak de
recede babasından iyi bir eğitim aldığını 
belirtir. Hocaları arasında İbnü'n-Neccar el
FütQhl, Burhaneddin İbn Ebu Şerif, Yah
ya b. İbrahim ed-Demiri, Ali et-Trablusl, 
Sa'deddin Muhammed b. Muhammed ez
Zeheb1 gibi alimler anılır. Remll babasının 
da hacası olan Zekeriyya el-Ensarl'den kü
çük yaşta icazet almıştır. 

Babasının vefatından sonra Ezher Ca
mii'nde onun öğretim halkasına oturan 
Remll ayrıca Haşşabiyye, Şerlfıyye gibi med
reselerde ders verdi. Hacca gittiği sıralar
da Mekke'de ders okuttu. Kahire Şafii müf
tülüğüne tayin edildi. Öğrencileri arasında 
Nasırüddin Muhammed b. Salim et-Tıb
lavl, Şehabeddin İbn Kasım el-Abbadl. Mu
hammed AbdürraCıf el-Münavl, NCıreddin 
el-Halebl, NCıreddin Ali b. Yahya ez-Zey
yadl, NCıreddin el-ÜchCır'i, Şehabeddin el
Kalyübl, Abdurrahman b. Ali el-Hıyarl. Şern
seddin Muhammed b. Yusuf el-Meydanl. 

. Şehabeddin el-Hafacl, İbnü'I-Kasuha gibi 
alimler bulunmaktadır. Necmeddin el-Gaz
z1 de mükatebe yoluyla ondan icazet al
mıştır. Devrinin önde gelen alimleri arasın
da yer alan Remll "Küçük Şafii'' diye anıl
dı. Bazı alimierin onu X. (XVI.) asrın mü
ceddidi olarak nitelendirdiklerini belirten 
Muhibbl, önemli bir alim ve hocaların ho
cası olmakla birlikte methinde aşırılığa gi
dildiğine dikkat çeker. 13 Cemaziyelewel 
1 004 ( 14 Ocak 1596) tarihinde Kah i re' de ve
fat etti. Kabri babasının kabrini n yanında 
Meydanülkutn'da Camiu'r-Remll'nin için
dedir (Ali Paşa Mübarek. IV, 246) Babası

nın talebesi olup kendisinden bir ay kadar 
sonra vefat eden Hanefi fakihi NCıreddin 
İbn Ganim el-Makdisl, Remll'nin ölümüne 
tarih düşürmüştür (Tebriz!, III, 164-165) 

Eserleri. 1. Nihfıyetü'l-mu]J.tfıc ila şer
]J.i'l-Minhac. Nevevi'nin Şafii fıkhına dair 
meşhur metni üzerine 963-973 ( 1556-
1566) yılları arasında yazılmıştır. Müellif 
gereksiz ayrıntılara yer vermediğini, Şafii 
ve talebelerinin görüşleriyle müteahhirln 
ulemasının esas aldığı görüşleri açıkladığı
nı ve müftüler için temel kaynak olduğu
nu belirttiği bu kitabında çok önem ver
diği babasının görüş ve fetvalarından ge
niş ölçüde faydalanmıştır. Daha sonraki 
Şafii kaynaklarında da hem baba hem oğul 
Remll'nin görüşlerine sıkça atıfta bulunul-
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