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SİNANLI KÖPRÜSÜ 

(bk . ALPULLU KÖPRÜSÜ). 

S İN CAN 

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
kuzeybatı kesiminde bulunan 

Doğu Türkistan'daki 
Uygur Özerk Bölgesi 'nin 

Çince'den gelen adı 
(bk. TÜRKiSTAN). 

S İNci 
(~1) 

Ebu All el-Hüseyn 
b. Şuayb es-Sincl el-Mervezl 

(ö. 430/1039 [?]) 

Şafii fak ihi. 

_j 

_j 

ı 

_j 

Merv'in büyük köylerinden Sine'de doğ
du. Nlşabur'da Ebü'l-Hasan Muhammed 
b. el-Hüseyin el-Alev!, Ebu Abdullah Mu
hammed b. Abdullah el-Hafız'dan, Dine
ver 'de Ebü'l-Kasım İbnü'l-Kec'den, Bağ
dat'ta Şafii mezhebinin Irak tarikinin plri 
Ebu Hamid el- İsferaylnl'den ve Mehamill'
nin talebelerinden, Merv'de Horasan ta
rikinin plri olan Ebu Bekir Abdullah b. Ah
med ei-Kaffal'den hadis ve fıkıh tahsil et
ti. Sin d ile birlikte Kaffal'e talebelik eden
ler arasında Ebu Ali el-Merverruzl (Kadi 

Hüseyin) ve Ebu Muhammed Rüknülislam 
el-Cüveynl de vardır. Sincl, Ebu Bekir el
Hirl'den Şafii'nin el-Müsned'ini sema yo
luyla almıştır. 

Şafii müctehidleriyle ilgili tasnifte mez
hep imamının usul ve kaidelerine bağlı ka
larak ictihadda bulunan alimleri niteleyen 
"ashabü'l-vücuh" kategorisinde sayılan Ebu 
Ali es-Sincl'ye Ebu İshak eş-Şlrazl'nin el
Mühe~~eb'inde hiç temas edilmezken 
İmamü'l-Haremeyn ei-Cüveynl'nin Nihfı
yetü'l-matlab ii dirfıyeti'l-me~heb'i ve 
Gazzall'nin el-Vasft'i ile müteahhirln Ho
rasan Şafii fakihlerinin eserlerinde, özel
likle Nevevi'nin eJ-Mecmu'unda ve daha 
çok ŞerJ:ıu't- TelJ;;iş adlı eserine pek çok 
atıf yapılmıştır. Dönemin Nlşabur Şafii fa
kihleri, kendi bölgelerindeki alimler arasın
da imam düzeyine çıkmış üç kişiyi Ebu Ali 
es-Sincl "hem çok eser vermiş hem mu
hakkık", Ebu Muhammed el-Cüveynl "az 
eser vermiş fakat muhakkık" , Nasır el
Ömer( el-Mervezl "çok eser vermiş fakat 
muhakkık değil" şeklinde değerlendirmiş

lerdir. Şafii muhitlerinde kullanılan , "Ho
rasan'ın ziyneti şeyh ve kadldir; Irak'ın ziy-
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neti şeyh ve kadldir" tekerlemesinin ilk kıs
mında geçen şeyh Ebu Ali es-Sincl, kadi 
Ebu Ali el-Merverruzl, ikinci kısımdaki şeyh 
Ebu Hamid el-İsferaylnl, kadi ise Ebü't
Tayyib et-Taberl'dir. Nevevi'nin eserlerin
de Şeyh Ebu Ali denildiğinde Sincl kaste
dilir. Sincl'den fıkıh tahsil edenler arasında 
Ebü'l-Feth Sehl b. Ahmed el-Ergıyanl, Ebu 
Hamid Ahmed b. Muhammed eş-Şücal es
Serahsl, hadis rivayet edenler arasında Mu
hammed b. Abdürrezzak ei-Miiliuvanl anı
lır. 

Sincl'nin vefatıyla ilgili olarak İbn Halli
kan onun 430 (1 039) yılını biraz geçtiğini 

belirtirken Abdülkerlm b. Muhammed er
Rafil ve Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe 427 
(1036) yılını verirler. Tfıril;;u'l-İslfım adlı 
eserinde hemen hemen aynı bilgileri iki 
farklı isim altında tekrarlayan Zehebl, "Hü
seyin b. Şuayb" başlığı altında (s. 285-286) 
Sincl'nin ölüm tarihini 430 olarak kaydeder
ken "Hasan b. Muhammed b. Şuayb" baş
lığı altında (a.g.e., s. 365-366) 432 yılı Re
blülewel ayını (Kasım 1040) vermekte, Si
yeru a'lfımi'n -nübelfı'da ise (XVII , 526-
527) 432'de vefat ettiğini belirtmektedir. 
Sind, Merv Kabristanı'na hacası Kaffal'in 
yanına defnedildi. 

Eserleri. 1. Ta'li]fa. Bu eserinde mez
hebin Irak ve Horasan kollarını (tarika) bir
leştirme girişiminde bulunan Sincl mez
hep içerisinde bu yönde ilk teşebbüste bu-

. lunan kişi olarak tanınmıştır. 2. Şerf:ıu'l
Mul;;taşar. Müzenl'nin eseri üzerine ya
pılmış bir şerhtir. Abdülkerlm b. Muham
med er-Rafil, et-Te~nib'inde İmamü'l-Ha
remeyn el-Cüveynl'nin Sincl'ye ait "el-Mez
hebü'l-keblr" lakabını verdiği bir kitabı bu
lunduğunu, Taceddin es-Sübkl ise bu ese
rin Şer]J.u'l-Mul;;taşar olduğunu belirtir. 
3. ŞerJ:ıu'l-Füru' . İbnü'I-Haddad el-Kina
nl'nin Kitfıbü'l-Füru' fi'l-me~heb adlı ese
rinin şerhi olup Ebu İshak eş-Şirazl'nin 
Mühe~~eb'inden daha küçük hacimli ol
duğu belirtilir. İbn Kadi Şühbe, gördüğü
nü söylediği bu eserle et-Tell;;iş şerhinin 
son derece güzel birer çalışma olduğunu 
ifade eder. 4. ŞerJ:ıu't-TelJ;;iş. Müellifin 
İbnü'l-Kas'ın eserine yazdığı bu şerh Ebu 
İshak eş-Şlrazl'nin el-Mühe~~eb'inden da
ha hacimlidir. s. el-Mecmu'. Gazzall el
Vasit adlı eserinde, Ebu Hafs Zeynüddin 
İbnü'l-Verdl Behcetü'l-verdiyye'de Sin
cl'nin bu eserinden söz etmektedir. Kita
ba el-İsti]fşfı adıyla bir şerh yazılmıştır. 
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Hindistan alt kıtasında 
tarihi bir bölge ve günümüzde 

Pakistan' da bir eyalet . 
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Pakistan'ın güneydoğusunda İndus neh
ri çevresinde yayılan Sin d bölgesi batı ke
simleri dağlık (Kırthar dağları). orta kesim
leri İndus çevresindeki alüvyonlu ovalar, do
ğuda kumlu çöller (büyük kısmı Hindistan sı
nırları içine taşan Thar çölü) olmak üzere üç 
farklı coğrafi üniteden oluşur. Sind adının 
aslı Eski Farsça'da Hindu, Grekçe'de lndos, 
Latince'de Indus ve Hint dillerinde Sindhu 
şeklinde bir nehrin adı olarak kullanılan 
Sanskritçe sindhu (nehir) kelimesidir. Arap 
coğrafyacıları U man deniziyle Keşmir dağ
ları arasında kalan bölgeye Sind demişler
dir. lfududü'l-' alem' e göre Sind'in sınır
larını doğuda Mihran nehri, güneyde Hint 
Okyanusu, batıda Kirman toprakları, ku
zeyde Horasan'a (Doğu İran ve Kuzey Af

ganistan) bitişik çöl teşkil eder (s. 123- I 24) . 
Sind'in İslam öncesi tarihi Hindistan tarihi 
içerisinde ele alınmaktadır (DİA, XVIII, 75-
76). Bu bölgede müslümanlar tarafından 
ele geçirilmeden önce Hindu Hacputlar ha
kimdi. Onlardan rahatsız olan Budistler'in 
müslümanları kurtarıcı gibi gördükleri ve 
fetihler sırasında kendilerine yardım ettik
leri bilinmektedir. 

Bölgenin kuzeyinde iklim yazları sıcak 

(kuzeydeki Ya'kübabad şehrinde sıcaklık 
gölgede 50°C'ye kadar çıkabilmektedir), 
kışlar soğuk geçer. Doğudaki çöl kesimin
de sıcaklık yazın kavurucu dur. İn d us va
disi çevresi buğday, pamuk, pirinç ve şe
ker kamışı ziraatının yaygınlaştığı bir alan
dır. Bu zirai faaliyet 1932'de inşa edilen 
Sukkur Barajı ve sonraki yıllarda yapılan 
bir seri kademeli baraj sistemiyle gelişme 
göstermiştir. Başta tekstil sanayii olmak 
üzere bölgedeki sanayi faaliyeti bölgenin 


