
bir eser olup (nşr. Avad b. Reca el-Avfl, Me
din e 1417/1996). bizzat müellifi tarafın
dan İrşfıdü '1-ifıriz ila Keşfi'l-gavfımiz 
adıyla şerhedilmiştir (nşr. Mecdl Muham
med Sürur BaselCim el-Mekkl. Mekke 1421/ 
2000). 3. Tuf:ıietü'l-af:ıbfıb ii 'ilmi'l-f:ıi
sfıb. Osmanlı coğrafyasında hesab-ı he
va! sahasında yaygın biçimde kullanılan bir 
kitap olup (Süleymaniye Ktp. , Laleli. nr. 
2701/2, 2704/1; Hacı Mahmud Efendi, nr. 
5732/1) Şinşevr'i tarafından şerhedilmiş
tir. 4. et-Tuf:ıietü'l-Mô.rdiniyye ii şerf:ıi'l
Yô.seminiyye. Mağribli matematikçi İb
nü'l-Yasem'in'in cebir alanındaki urcüzesi
nin şerhidir (nşr. Abdullah el-Cebur'i, 'Ale
mü'l-kütüb, IV21Riyad 1401/1981]. s. 294-
300). Müellif aynı eseri el-Lüm'atü'l-Mô.r
diniyye ii şerf:ıi'l-Yô.seminiyye adıyla tek
rar şerhetmiş, bu şerh de yaygın biçimde 
kullanılmıştır (nşr. Muhammed Süveysl, Kü
veyt 1403/1983) S. el-Kavlü'l-muçli ii şer
J:ıi'l-Mul}ni' (lzaf:ıu'l-meknün, ll, 251) İb
nü'l-Haim'in cebirle ilgili eserinin şerhi olup 
müellif bu esere el-Mümti' ii şerf:ıi'l
Mul}ni' adıyla başka bir şerh daha yaz
mıştır. 6. er-Risô.letü'l-ietf:ıiyye fi'l-a'mfı

li'l-ceybiyye. Rub'u'l-müceyyeb adı veri
len aletin yapımı ve kullanılışıyla ilgili tri
gonometrik hesapları gösteren tanınmış 

bir eserdir (nşr. Sabah Mahmud Muham
med, Mecelletü Adabi'l-Müstanşıriyye, 
VIIIIBağdat 1984]. s. 411-419) Onu aşkın 
manzum ve mensur şerhi yapılmış , iki 
defa Türkçe'ye tercüme edilmiştir (İzgi, I, 
435-438). 7. Şerf:ıu'r-Raf:ıbiyye ii 'ilmi'l 
ierô.'iz (Şerf:ıu '1-ma(L?:ümeti 'r-Raf:ıbiyye). 
Muhammed b. Ali er-Rahb'i'nin er-Raf:ı
biyye diye tanınan Bugyetü'l-bô.J:ıiş 'an 
cümeli'l-mevô.riş adlı kitabının şerhidir 

(Atıyye el-Kahvetl'nin haşiyesiyle birlik
te, Bulak 1284; Kahire 1315; nşr. Mustafa 
Dlb el-Buga, Kahire, ts, Dımaşk 1408/1988; 
nşr. Kemal Yusuf el-HCit, Beyrut 1409/1989; 
nşr. Abdullah b. İbrahim el-Ensarl, Devha 
1404/1984) 8. Lal}tü'l-cevfıhir ii taf:ıdi 
di'l-l]utut ve'd-devô.'ir. Küresel astrono
minin terimleri hakkındadır (Kahire 1299). 
9. Kiffıyetü'l-l}iinlın fi'l- 'amel bi'r-rub'i'ş
şimfıli el-mal}tu'. Mukantarat adlı astro
nomi aletinin yapımı ve kullanımı üzerine 
kaleme alınmış bir eser olup üç defa da 
Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 1273/1856; 
İzgi, I, 443-444) 10. Şerf:ıu'l-fuşuli'l-mü

himme ii mevô.rişi'l-ümme (nşr. Ahmed 
b. Süleyman el-Ureynl. Riyad 1425/2004). 
11. Hidô.yetü'l-'fımil (sa'il) ii'l-'amel bi'r
rub'i'l-kfımil (Süleymaniye Ktp ., Hami
diye, nr 876/1; Köprülü Ktp ., M. Asım, nr. 
720). (Eserleri için ayrıca bk. Rosenfeld
İhsanoğlu , s. 293-298). 
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( J<.:>..aı1) 
Doğru sözlü, doğruluktan ayrılmayan, 

gerçeği tasdik eden anlamında 

L 
bir Kur'an terimi. 

_ı 

Sözlükte "gerçeği konuşmak, gerçeğe 
uygun bilgi vermek, dürüst ve güvenilir ol
mak" anlamlarına gelen sıdk masdarın
dan isim olan sıddlk "son derece doğru 
sözlü, asla yalan söylemeyen, sözünde du
ran, gerçek olduğuna inandığı şeyi onayla
makta tereddüt göstermeyen kimse" şek
linde tanımlanmaktadır (Ragıb el-İsfaha
nl, el-Müfredat, "şdt" md.; Lisanü'l-'Arab, 
"şdt" md.; Fahreddin er-Razi. XXI , 223). 
Cürcanl, sıdd'ikı "diliyle dışa vurduğu her 
söze mutlaka kalbiyle ve işiyle gerçeklik 
kazandıran kimse" olarak tarif etmektedir. 
Tehfınevi'nin sıddlk konusunda naklettiği 
"Resülullah'ın bilgi, söz ve fiil biçiminde 

SIDDTK 

ortaya koyduklarının hepsini tasdik et
mekte ve Peygamber'le manevi münase
beti sebebiyle onun iç dünyasına yakın ol
makta en ileri seviyede bulunan kimse" 
şeklindeki daha özel bir tarifte ResGl-i Ek
rem ile Hz. Ebü Bekir arasındaki ilişkinin 
göz önüne alındığı anlaşılmaktadır (Keşşaf, 
ll, 851). 

Sıdd'ik Kur'an-ı Kerim'de biri müennes 
(sıddlka) olmak üzere dört ayette tekil , iki 
ayette çoğul (sıdöıkün, sıdöıkln) olarak geç
mektedir. Tekil biçimiyle geçtiği ayetlerin 
birinde Hz. Yusuf (Yusuf 12/46). birinde Hz. 
İbrahim (Meryem 19/41). birinde Hz. İdr'is 
(Meryem 19/56), birinde Hz. Meryem (el
Maide 5/75) hakkında kullanılmıştır. Bu 
ayetlerde zikredilen şahsiyetlerin özellikle 
sıddlk sıfatıyla anılması doğruluk, dürüst
lük ve güvenilirliğin yüksek bir erdem ol
duğuna işaret eder. Fahreddin er-Razi, Hz. 
İbrahim'le ilgili ayette geçen sıddlkı açık
larken her neblnin aynı zamanda sıddlk 
olduğunu, fakat her sıddlkın neb'i olması 
gerekmediğini , sıdd'ikın neblye en yakın 
mertebede bulunduğunu, bundan dolayı 
orada bu iki kelimenin yan yana kullanıl
dığını belirtir (Mefatif:ıu'l-gayb, XXI, 223). 
Bu ayetin devamında (Meryem 19/42-48) 
onun "çevredeki müşriklere karşı tevhidin 
kararlı kahramanı" olarak tanıtıldığı görül
mektedir. Nitekim babasını şirkten vazge
çirememişse de tehditlere rağmen kork
madan ve tereddüt göstermeden sonu
na kadar dinine sadık kalmış, Allah'a olan 
güçlü imanını korumuş, bu suretle sıddlk 
vasfını almaya layık olduğunu göstermiş

tir (Izutsu, s. 135-136). 

Fahreddin er-Razi, Hz. Meryem'in sıd
dlka oluşunu (el-Maide 5/75) Allah'ın ayet
lerini ve oğlunun bildirdiği ilahi gerçekle
ri tasdik etmesi veya Isa'nın doğumu ön
cesinde kendisine görünen varlığın (Mer
yem 19/1 7) Cebrail olduğuna tereddütsüz 
inanması ya da kulluğunda sadık ve gü
nahlardan uzak oluşuyla açıklar (Mefatlf:ıu'l
gayb, XII, 61). Bu ayetin maksadı, Isa ile 
annesi Meryem'e atfedilen ve Allah'ın mut
lak birliği inancıyla bağdaşmayan kutsiyet 
iddiasını reddetmek ve her ikisinin de di
ğer ölümlüler gibi yemekyiyen birer ölüm
lü olduğunu vurgulamaktır. Onların diğer 
insanlardan farkı Isa'nın Allah'ın elçilerin
den biri, Meryem'in de son derece erdem 
sahibi bir kadın olmasıydı (lzutsu, s. 134-
135). 

Bir ayette (el-Hadld 57/19) Allah'a ve 
resulüne iman edenler sıddlklar diye anıl
mıştır. Tefsirlerde kaydedildiğine göre ilk 
dönem müfessirlerinden Mücahid b. Cebr, 
bu ayete dayanarak Allah'a ve resulüne 
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iman eden herkesin sıdöıklar grubuna gir
diğini belirtmiştir. Ayetteki sıddlklar keli
mesini Mukatil b. Süleyman "verdikleri ha
berler konusunda peygamberlerden kuş
ku d uymayanlar, onları ya! anlamayanlar", 
Dahhak b. Müzahim ise "Allah'a iman edip 
peygamberleri tasdik edenler" diye açık
lamıştır (Taberl, XI, 683; Şevkanl, V, 2oıı 
Kelimenin Nisa süresindeki kullanımı ( 4/ 
69) müfessirlerin daha çok ilgisini çekmiş
tir. Burada genel olarak Allah'a, resulüne 
ve ülü'l-emre itaati emreden, bu husus
ta münafıkların ikiyüzlülüklerini eleştiren 
ve bir anlaşmazlık çıkması durumunda Hz. 
Peygamber'in hakemlik yapmasını isteyen 
ifadelerin ardından, "Allah'a ve resulüne 
itaat eden kimseler Allah'ın kendilerine 
lutufta bulunduğu peygamberler, sıddlk
lar, şehidler ve salih kişilerle beraber ola
caktır. Bunlar güzel arkadaşlardır" buyu
rulmuştur. Ayetin nüzül sebebiyle ilgili ri
vayete göre bir sahabinin Resül-i Ekrem'e 
gelerek onu kendisinden ve çocuğundan 
daha çok sevdiğini, evine gittiğinde bile 
onu özlediğini, o öldüğünde cennetteki 
yüksek makamı dolayısıyla kendisinden 
uzak kalacağından kaygılanıp üzüldüğünü 
söylemesi üzerine bu ayet inmiştir (Şev
kani, I, 545-546). Fahreddin er-Razi bu 
ayetteki sıddlklarla kimlerin kastedilmiş 
olabileceği konusunda üç görüşten söz 
eder. a) Dini şeksiz şüphesiz kabul eden
ler; b) Hz. Peygamber'in sahabilerinin ön
de gelenleri; c) Resülullah'ı ilk tasdik edip 
bu hususta sonraki müminlere önder olan
lar. Son açıklamaya göre İslam'ı ilk benim
seyenlerin başında Hz. Ebü Bekir yer aldı
ğı için sıddlk vasfına en çok layık olan da 
odur. Razi'ye göre sıddlkıyyetten bir ba
samak yukarı çıkılırsa nübüwete . ulaşılır. 
Bundan dolayı Ebu Bekir vefat edince as
hap onu Resülullah'ın yanına defnetıniş
tir (MefatiJ:ıu'l-gayb, X, ı 7l-l 73). 

Sıddlk kelimesi hadislerde de geçmek
tedir. Bu hadislerin bazılarında kelime Hz. 
Ebü Bekir'in sıfatı olarak sıkça zikredilir. 
Hz. Ebü Bekir mi'rac olayı başta olmak üze
re gayba dair haberleri hiç tereddütsüz 
kabul ettiği için bizzat Resül-i Ekrem ta
rafından kendisine sıddlk lakabı verilmiş 
ve İslam literatüründe bununla şöhret bul
muştur (mesela bk. Müsned, IV, 4; Buharl, 
"Feza'ilü aşJ::ıabi'n-nebl", 5; Tirmizi, "Tef
slı:", 30/4; Ebu Davüd, "Cihad", ı36). Resü
lullah'ın, vefat eden oğlu İbrahim'in ardın
dan, "Eğer yaşasaydı muhakkak ki sıddlk 
bir nebl olurdu'' dediği rivayet edilmekle 
birlikte (İbn Ma ce, "Cena'iz", 27) bu riva
yet asılsız sayılmıştır. Diğer bir hadiste de 
sıddlk mertebesindeki birine başkalarını 
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lanetle anıp kötülemenin yakışmayacağı 
ifade edilmiştir (Müslim, "Birr", 84) Doğ

ru sözlülüğün, özellikle ticari hayatta dü
rüstlüğün önemine vurgu yapan hadis
lerde de sıddlk kelimesi geçmektedir (b k. 
SIDK) 

Ahlak ve tasavvuf kitaplarında sıdk er
demi münasebetiyle sıddlk terimine yer 
verilmektedir. Kuşeyrl sıddlkı "bütün söz
lerinde, fiilierinde ve hallerinde doğru olan 
kişi" diye tarif etmiştir. Aynı mutasawıf, 
Haris b. Esed el-Muhasibl'nin bir kimsenin 
kendi kötülüklerine insanların vakıf olma
sından hoşlanmamasını sıddlkların ahla
kıyla bağdaştırmadığını nakleder. Maksa
dı ve niyeti doğru, iradesi hayra yönelmiş 
her insanın sadık veya sıddlk diye isimlen
dirilebileceğini ifade eden Gazzall'ye göre 
Allah'tan başka varlıklar karşısında özgür
lüğünü kazanmış olan kimse sadık olarak 
anılır; varlığını Allah'a ve O'nun sevgisine 
adamış olan ise sıddlklar mertebesine ula
şır. Sadık ve sıddlkın iradesi herhangi bir 
sapma, zayıflık ve tereddüt göstermeden 
bütün gücüyle iyiliklere yönelir. Doğruluk 
ve dürüstlüğün sonsuz sayıda dereceleri 
bulunmakta olup bunların hepsinde sıdk 
mertebesine ulaşanlar gerçek sıddlklardır. 
Sıddlkıyyet velayet derecesinin üstünde, 
nübüwet derecesinin altındadır. Sıddlkıy
yetle nübüwet arasında vasıta bulunma
maktadır, yani sıddlkıyyeti geçenler Allah'ın 
lutfuyla nübüwete ulaşmışlardır (Tehanevl, 
II, 850). 
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SIDDIK HASAN HAN 
( ..:ıl> ı:r> J.ı..i.... ) 

Ebü't-Tayyib Muhammed Sıddik 
Sahadır Han b. Hasen 

b. Ali ei-Kannevci 
(ö. 1307 /1890) 

Hindistanlı alim. 
_j 

19 Cemaziyelewel 1248'de ( 14 Ekim 
ı832) Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaJetine 
bağlı Bans Bireli'de doğdu. Hüseynlve Bu
har( nisbeleriyle ve Seyyid lakabıyla da zik-

redilmiştir. Ayrıca Kannevcl diye anılması 
yetişip büyüdüğü Uttar Pradeş eyaJetine 
bağlı Kannevc (KannOc, Kınnevc, Kannauj) şeh
rine nisbetıedir. Babası ilmiyeden olup yir
miye yakın kitabı vardır. Annesi Necbün
nisa Begüm, Müftü Muhammed İvaz'ın kı
zıdır. Nesebinin babası tarafından Hz. Hü
seyin'e, annesi tarafından Hz. Osman'a 
dayandığı belirtilmiş, dedesinin ve büyük 
dedelerinin Şii olduğu ve Buhara'dan Mül
tan'a göçtükleri kaydedilmiştir (Nevşeh
revl, s. 278). Bopal emiresiyle evlendikten 
sonra "Newab" ( eyaJet reisi veya valisi) un
vanını da kullanmıştır. 

Beş yaşında iken babasını kaybettiğin
den ailesi mali sıkıntı içine düştü. Ancak 
annesinin özel ilgisiyle öğrenim görmeyi 
başardı. Başta ağabeyi Seyyid Ahmed Ha
san Arşi olmak üzere çeşitli hocalardan 
aldığı ilk eğitimden ve dil öğreniminden 
sonra Ferruhabad, Kanpür ve Delhi gibi şe
hirlere gitti; buralardaki hocalardan akli ve 
nakli ilimleri okuyarak icazetler aldı. Del
hi müftüsü Sadreddin Han Sahadır Azur
de ed-Dihlevl'den yararlandı. Tahsilini yir
mi bir yaşında tamamlayınca Kannevc'e 
döndü ve kısa bir süre sonra iş bulmak için 
Bopal'e gitti (1855). Burada iki yıl devlet 
dairesinde katiplik ve mütercimlik yaptı. 
1857 bağımsızlık savaşı sırasında göre
vinden alındıysa da 1860 yılında .görevine 
tekrar döndü. 1861 'de Bopal Emirliği Baş
veziri Şeyh Cemaleddin'in dul kızı Zekiyye 
Begüm ile evlendi. Kendisinden iki çocuk 
sahibi olduğu Zekiyye Begüm'ün vefatı 
üzerine hacca gitti (ı 285/1868-69); sekiz 
ay Hicaz ve Yemen'de kaldı. Burada Hint 
ulemasından ve diğer alimlerden ders 
okudu, hadis ve tefsir ilmine dair sened
ler edindi. Şah Abdülazlz ed-Dihlev'i'nin to
runu Muhammed Ya'küb ed-Dihlev'i, Şev
kani'nin talebesi Abdülhak b. Fazlullah Be
naresl ve Hudeyde Müftüsü Şeyh Hüse
yin (Hasan) b. Muhsin ei-Ensarl el-Yemani 
yararlandığı hocalardan bazılarıdır. Onun 
Şevkani merkezli bir çizgi oluşturmasın
da bu dönemin önemli etkileri olmuştur. 
Mevlev'i Muhammed Hüseyin Şahcihanpü
ri, Hakim Asgar Hüseyin, Molla M. Murad 
Buharl. Mevlev'i M. Muhibbullah Panipeti 
çeşitli zamanlarda istifade ettiği veya ica- . 
zet aldığı diğer hocalarından bazılarıdır. 
Sıddlk Hasan Han ikinci evliliğini, ölmüş 
olan Bopal emiresi İskender Begüm'ün o 
tarihte Bopal emiresi bulunan dul kızı Şah 
Cihan Begüm'le yaptı ( 18 71). Şah Cihan Be
güm, Sıddik Hasan'ı devlet işlerindeki yet
kisine ortak etti ve kendisine yıllık 75.000 
rupi maaş bağlanmasını sağladı. Uzun bir 
süre yönetici konumunda bulunduktan 


