
nında 16 Şubat 1909'da Maliye müsteşar
lığına vekaleten. 20 Nisan 1909'da asale
ten tayin edildi. Umur-ı Maliyye Encüme
ni başkanlığını 11 Ağustos 1908'den 14 
Ağustos 1909'a kadar yürüttü. 19 Eylül 
1909'da Islahat-ı Maliyye Komisyonu üyesi 
oldu (BA, OH, SAiD ISici ll-i Ahval İdare-i 
Umum iye leriJ. nr. 19/ 181) . Aynıyıl mesai 
arkadaşlarıyla birlikte yedi ay çalışarak tek
rar denk bütçe yaptı. ancak bu bütçe siya
si düşünceler dolayısıyla uygulamaya kon
madı. 

16 Haziran 191 O' da Maliye Nezareti'n
de kurulan Maliye Mektebi'nde Maliye na
zırı oluncayakadar hocalık yaptı. Gazi Ah
med Muhtar Paşa'nın 22 Temmuz 1912'
de teşkil ettiği kabinede Maliye nazırı oldu. 
Bu görevi yanında Posta ve Telgraf Neza
reti'ne vekillik yaptı. Maliye nazırhğı 29 
Ekim 1912'de oluşturulan Kıbrıslı Kamil 
Paşa kabinesinde de sürdü. Bu görevde 
iken 23 Ocak 1913'te vuku bulan Babıali 
Baskını ile birlikte istifaya mecbur kaldı. 
İtilatçı veya Ahrarcı olarak tanındığı için 
yeni hükümet tarafından takibata maruz 
kaldı. Ancak kendisinin her iki muhalif ha
reketle ilgisinin olmadığı anlaşılınca Dahili
ye Nazırı Reşid Bey'le birlikte beş gün tu
tuklu kaldıktan sonra Paris'e oğullarının 
yanına gitmesi şartıyla salıverildL Paris'te 
yedi ay kaldı . Dönüşünde İttihat ve Terak
ki döneminde geri planda kaldı , herhangi 
bir görev almadı . 

Mondros Mütarekesi'nden sonra oluş
turulan Ahmed izzet Paşa kabinesinin is
tifasını müteakip 11 Kasım 1918'de Ah
med Tevfik Paşa tarafından kurulan yeni 
kabinede üçüncü defa Maliye nazırı oldu. 
Ahmed Tevfik Paşa'nın 13 Ocak 1919'da 
tekrar kabine teşkiline memur edilmesi 
üzerine Maliye nazırlığı yanında İaşe na
zırlığını davekaleten yürütmekle görevlen
dirildL iaşe Nezareti'ni lağvettirerek yeri
ne bir müdüriyet kurdurdu. Ardından sad
razam tarafından istifaya davet edilince 
8 Mart 1919'da oluşturulan yeni kabinede 
yer almadı (Türkgeldi. s. 184). Daha son
raki yıllarda herhangi bir devlet görevin
de bulunmayan Abdurrahman Vefik Bey 
1 S Eylül 1956'da istanbul Bakırköy'deki 
evinde vefat etti ve Bakırköy aile mezar
lığına defnedildi. 

Maliyede çok genç yaşlarda çalışmaya 
başlayarak nazırlığa kadar yükselen Ab
durrahman Vefik'in en önemli özelliklerin
den biri nezareti sırasında hiçbir şekilde 
borçlanmaya gitmemesi ve devletin büt
çesini gelirine göre ayarlamasıdır. Ayrıca 

memuriyeti boyunca maliyeyi ıslah etme-

Abdurrahman 
Vef ik Sayı n 

ye çalışmıştır. Maliye ve iktisatla ilgili dü
şüncelerini zamanın çeşitli gazetelerinde 
yayımlanan makalelerinde ortaya koymuş, 

İttihat ve Terakki'ye muhalif olan Mizan 
gazetesindeki makaleleri onun bir süre 
gözaltına alınmasına sebep olmuştur. Ay
rıca avcılığa meraklı olduğu belirtilir. 

Kırk yıla yakın memuriyet hayatında ma
liyeye dair birçok kanun, nizamname. tali
matname. tarifname oluşturmuş. layiha
lar hazırlamıştır. Bunlardan bazıları şun
lardır : Me'murln-i Maliyye Nizamnamesi. 
Tensik-i Kuyud Nizamnamesi ve Talimat
namesi, Rüsum-ı istihlakiyye Kanunları, 
Hayvanat-ı Ehliyye Nizamnamesi, Şahsi 
Vergi ve Tarifnamesi. Tahsil-i Emval Ka
nunu ve Nizarnname ve Talimatnameleri, 
Aşar ve Ağnam Nizarn namelerinin Tadila
tı . Müsakkafat Veraisi Kanunu ve Nizam
name ve Talimatları . Emlak-i Gayri Tasar
ruf ve Tahrlr ve Tahzir Kanunu. Kıt'a- i lra
kıyye'den Arazinin Taksim ve irvası ve Aşa
irin İskanı Kanunları. Münakasa ve Müza
yede Kanunları. Kefalet Kanunu. Demir
baş Eşya Kanunu. Harp Vergisi Kanunu. 
Me'murlne Buğday Zammı Kanunu. Du
var Kanunu, Temaşa Vergileri Kanunu (Pa
ka lın , IV, 302). Abdurrahman Vefik, Mali
ye Mektebi hocalığı sırasında ders kitabı 
mahiyetinde iki eser meydana getirmiş
tir. Bunlardan ilki olan Tekô.lif Kavô.idi 
(l-ll, 1328, 1330; İ stanbul 1980) eski Os
manlı mali mevzuatı ve vergi sistemini or
taya koyması bakımından önemlidir. İkin
cisi Maliye tarihi hakkında yaptığı bir der
leme olan Tarih-i Mali'dir (İstanbul 1330; 

Ankara 2000) Bunların yanında Mebddi-i 
Ta'birô.t ve Istılô.hô.t-ı Mdliyye, Tensik-i 
Nuküd Şerhi, Resm-i Usul D efteri, Ti
caret Usul Defteri, Hesdb-ı Ameli, Er
karn-ı Ma'kuse, Kaside-i Bürde Tercü
me ve Şerhi gibi eserlerinden de söz edi
lir (Çağatay, !X 119881. s. 182) . 
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(bk . ABBAo b. SÜLEYMAN es-SAYMERİ). 
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SAYMERi, Hüseyin b. Ali 

( ':?~' ~ 0'1 ~') 
Ebu Abdiilah ei-Hüseyn b. Al! 

b. Muhammed es-Saymer! 
(ö. 436/ 1045) 

Hanefi fakihi. 
~ 

351 (962) yılında Basra civarındaki Say
mer'de doğdu. Hayatının büyük bir kısmı
nı Bağdat'ta geçirdiği ve ilmi faaliyetleri
ni orada sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Fı
kıhta hocaları Cessas'ın talebesi olan Ebu 
Bekir Muhammed b. Musa ei-Harizml ve 
Ebu Zekeriyya Yahya b. Muhammed ed
Darlr el-Basrl'dir. Kendilerinden hadis al
dığı kişiler arasında Muafa en-Nehrevanl. 
Ebu Hafs İbn Şahin. Ebu Bekir İbn Şazan 
ve Darekutnl yer alır. Medain kadılığının 
ardından Bağdat'ın Kerh bölgesi kadılığı
na tayin edildi ve ölünceye kadar bu görev
de kaldı. Bu dönemde Iraklı Hanefiler'in 
reisi durumuna geldi. Önceleri Cessas'ın ve 
kendi hacası Harizml'nin ders verdiği Der
büabde Mescidi'nde, sonraları Bağdat'ın 
batı yakasındaki Derbüzzerradln'de bir ca
mide eğitim faaliyetlerine devam etti. Bir 
hac seyahatisırasında uğradığı Dımaşk'

ta kaldığı günlerde kendisinden pek çok 
kimse hadis aldı. Tanınmış öğrencileri ara
sında Kadılkudat Dameganl. Bağdat'taki 
ilk Hanefi medresesi Meşhedü Ebu Hani
fe'nin ilk müderrisi olan Ebu Tahir İlyas b. 
İbrahim ed-Deyleml ve Hatib el-Bağdadl 
anılabilir. 21 Şewa1436'da (ı ı Mayıs ı 045) 
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Derbüzzerradln'de vefat etti ve orada def
nedildi. 

Sayıneri'nin yaşadığı dönem, Hanefi 
mezhebinin ağırlık merkezinin Irak'tan Ma
veraünnehir bölgesine kaydığı zamana rast
lar. Bu sebeple Kudurl istisna edilirse son
raki Hanefiler üzerinde o dönemin Mave
raünnehir Hanefileri daha etkili olmuştur. 
Onun A.l].bô.ru Ebi lfanile ve aşf:ıdbih ad
lı eseri erken devir Hanefi tarihi açısından 
önemli bir kaynak durumundadır. Usule 
dair eseri, hem fıkıhla ilgili temel yakla
şımlarının hem de Irak ve Maveraünnehir 
Hanefileri arasındaki farklı bakış açılarının 
öğrenilmesine yardımcı olmaktadır. Iraklı 

Hanefiler'in ileri gelenlerinin benimsediği 
Mu'tezill hüküm ve masiahat anlayışı Say
ıneri'nin usulünde de görülmektedir. Mü
kelleflerin fiilieri hakkında aklın bedlhl de
ğer hükümlerinin bulunduğunu kabul eden 
Mu'tezile'nin kurduğu akıl-şeriat uygunlu
ğu esasına dayalı nazari sistemden kay
naklanan görüş ve ifadeler Sayıneri'de de 
bulunmaktadır. Onun eserinde birkaç yer
de tekrarladığı, "Kulların şer'! hükümlerle 
mükellef tutulması kendisindeki masla
hat sebebiyle hasen olur" ve, "Teklif olu
nan hüküm kendisinde mükellefin mas
lahatı bulunduğu için hak olur" (Kitab Ma

sail al-Hilaf, s. 168, 248, 253, 309, 325) 

şeklindeki ifadeleri Mu'tezile'nin masla
hat anlayışını yansıtmaktadır. Bir başka 
yerde akli tahrlmden (el-hazrü'l-akll) 
bahsetmesi ve bu hükrnün sem'l bir de
lille değişebileceğini söylemesi (a.g.e. , s. 
10), hazr ve ibi!ıha bahsinde Basra Mu'te
zilesi gibi ibi!ıha görüşünü benimsemesi, 
aklın bir mani bulunmadıkça ibaha hük
münü gerektirdiğini, zulüm ve yalanın kub
huna delalet ettiğini belirtınesi (a.g.e., s. 
336-339) Mu'tezm hüküm anlayışının et
kisini ortaya koyan görüşleridir. Saymerl 
eserinde meseleleri delillendirmede söz ko
nusu akli hüküm ve masiahat çerçevesini 
kullanmaktadır. 417 (1026) yılında Mu'
tezile mezhebinden döndürOldüğüne dair 
rivayet ve kendisinden altı ay kadar önce 
vefat eden Mu'tezile kelamcısı Ebü'l-Hü
seyin el-Basrl'nin cenaze namazını kıldır
ması da onun bu mezhebe temayülünü 
göstermektedir. 

Eserleri. 1. Şer]J.u MuJJ.taşari't-Ta]J.ô.vi. 
Eserin günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilin
memekte, İbn Kutluboğa birkaç cilt oldu
ğunu belirtmektedir. Z. Kitô.bü Mesô.'i
li'l-JJ.ilô.t ii uşuli'l-fı~h. Cessas'ın Fuşul'ü 
ile birlikte erken dönem Irak Hanefileri'n
den günümüze ulaşan iki usul kitabından 
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biridir. İşlenen konular, terimler, benim
senen görüşler ve delillendirme açısından 
bu eserle Cessas'ın eseri arasında sıkı bir 
bağlantı vardır. Saymert hili!ıf üslübu içe
risinde 133 usul meselesini ele aldığı ese
rinde genellikle Kerhl ve Cessas çizgisine 
bağlı kalmıştır. Söz konusu iki alimin ken
di aralarında veya başka Hanefiler'le ihti
laflı oldukları konularda ikisinden birinin 
görüşünü benimsemiştir. Ancak eserde 
fıkıh usulünün deliller, lafızlar, kıyas, icti
had gibi bütün temel konuları kapsamlı 
biçimde ele alınmamakta, yalnız her ko
nuyla ilgili önemli meseleler işlenmekte
dir. En çok kıyasla ilgili meseleler üzerin
de durulmuştur. Eser Raşid b. Ali el-Hay 
tarafından yüksek lisans tezi olarak ( 1405 

[ 1985 ı. Camiatü ' l-imam Muhammed b. 
Su O d el-islamiyye, Riyad) ve Abdülvahid 
Cehdanl tarafından doktora tezi olarak 
tahkik edilmiştir (Cehdanl'nin doktora 
tezinin ikinci kısmı nı oluşturmaktadır; 

bk. Kitab Masail al-Hilaf, bk. bibl.). 3. 
AJJ.bô.ru Ebi lfaniteve aşf:ıdbih . Günü
müze ulaşan ilk Hanefi tabakat kitabı 
olup 404 (1014) yılında tamamlanmış
tır. Erken dönem Irak çevresi Hanefi fa
kihleri hakkında çok önemli bir kaynak 
olan ve daha sonraki birçok tabakat ki
tabı için referans teşkil eden eser IV. (X.) 
yüzyıl sonuna kadar yaşayan Hanefiler'i 
ele almaktadır (Haydarabad ı 965, 1974; 

Beyrut 1976) . 
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li TuNCAY BAŞOGLU 

L 

SAYRAFI 
( ~y.:-aJf) 

Ebü'l-Hasen All b. Bündar es-Sayrafl 
(ö. 359/969-70) 

Horasanlı zahid ve silfi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ba
zı kaynaklarda nisbesi "SQfi" şeklinde ka
yıtlıdır. Muahhar kaynaklardan Ba]J.rü'l
veldye'de adı yanlış olarak Ali b. Hüseyin 
el-Pendarl şeklinde yazılmıştır (Süleyman 
Şeyhl, S. 139). Muhtemelen alim sufiler
den Bündar b. Hüseyin eş-Şlrazl'nin oğlu
dur. Sayrafi, Horasan bölgesindeki şehir
leri, Irak, Suriye ve Mısır'ı dolaşarak sufi
lerinin sohbetlerine katıldı. Nlşabur'da Ebu 
Osman ei-Hirl ve Mahfüz b. Mahmud'un, 
Semerkant'ta Muhammed b. Fazı el-Bel
hl'nin, Belh'te Muhammed b. Hamid'in, 
Cuzcan'da Ebu Ali el-CQzcanl'nin, Hey'de 
Yusuf b. Hüseyin er-Razl'nin, Bağdat'ta 
Cüneyd-i Bağdadl, Ruveym b. Ahmed, 
Semnun b. Hamza, İbn Ata ve Ebu Mu
hammed ei-Cerlrl'nin, Şam'da Tahir el
Makdisl, İbnü'l-Cella ve Ebu Amr ed-Dı
maşki'nin, Mısır'da Ebu Bekir el-Mısrl, Ebu 
Bekir ez-Zekkak ve RGzbi!ırl'nin sohbetle
rinde onlardan istifade etti. Sayrafi, sırf 
Cüneyd-i Bağdadl'nin sohbetlerine katıldı
ğı için buna imkan bulamayan İbn Hafif'in 
kendisine saygı gösterdiğini belirtmekte
dir (Süleml, s. 501-504). 

Hücvlrl'nin "plrlerin plri" diye andığı Say
raft'nin (Keşfü'l-mahcab, s. 95) bazı söz
leri oğlu Muhammed tarafından rivayet 
edilmiştir. Tasavvufu "her şeyi Hak'tan ve 
Hakk'a ait olarak görmek, zahir ve batın
da halkı görmemek" şeklinde tanımlayan 
Sayrafi dünyada sıkıntısız hayatın müm
kün olmadığını, heva ile Hakk'a ulaşılama
yacağını , dünya ve ahiretten vazgeçme
den Hakk'ın bulunamayacağını vurgulamış, 

halkla fazla haşır neşir olmanın zarariarına 
işaret etmiştir. Öte yandan oğluna, "Evla
dım! Sakın insanlarla ihtilafa düşme, AI
lah'ın kul olarak kabul ettiği bir kimseyi 
kardeş olarak kabul etmekten çekinme" 
dediği rivayet edilir. Tevazua büyük önem 
veren Sayrafi ilk defa gördüğü bir üsta
dın hemen elini öper ve ardından yürü
meyi tercih ederdi. Namaz kılarken üze
rinde bulunan elbiseyi halk ile görüşeceği 
zaman daha iyisiyle değiştirmekten hoş
lanmaz, "Allah'ın huzuruna çıkmanın ede
bi budur" derdi. Sayrafi ayrıca hadis riva
yetinde bulunmuş ve güvenilir bir ravi ka
bul edilmiştir. Hadis aldığı kimseler arasın

da hadis hi!ıfızı İbn Cevsa da vardır. Süle-


