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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 . 

ı 

_j 

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 



en büyük şehri ve limanı olan Karaçi ile 
(ı 2.461.425) Sind'in ikinci büyük şehri olan 
Haydarabad'da ( 1.496.163) toplanmıştır. 
Eyaletin yüzölçümü 140.914 km2 • nüfusu 
35.370.365 (2008), diğer başlıca şehirleri 
Sukkur (460.899), Larkana (416.261), Ne
vabşah (254 063), MlrpOrhas (231 278) ve 
sadıkabad'dır (212 653) 

Araplar tarafından Sind'e ilk defa Hz. 
Ömer zamanında denizden yapılan sefer 
sonuçsuz kaldı ( 15/636) Müslümanların 

Sind'e olan ilgileri Hz. Osman ve Ali zama
nında devam etti. Daha sonra Emevller'in 
Irak valisi Haccac b. Yusuf'un başarısız bir
kaç girişimin ardından Muhammed b. Ka
sım es-Sekafi'nin emrine verdiği 6000 ki
şilik ordu 9Z (711) yılında KannezbOr ve 
Ermail'i fethetti ve yardıma gelen Mu
hammed b. Harun'un ordusuyla birlikte 
kuşattığı Deybül'ü aldı (93/712) Muham
med, aynı yıl içerisinde merkezden gön
derilen 4000 kişiyi buraya yerleştirdikten 
sonra Raca Dahir'in de öldürüldüğü bir sa
vaşı kazanarak (ı O Ramazan 93 1 20 Hazi
ran 712) çok sayıda esir ve bol miktarda 
ganimetle birlikte Sind topraklarının ta
mamını ele geçirdi (a.g.e., XXX, 548-549). 
Raca Dahir'le yapılan savaş dışında Sind'in 
önemli bir kısmı barış yoluyla fethedildi. 
Muhammed b. Kasım'ın ayrılışından son
ra oğlu Amr tarafından bugünkü Haydaril
bad'ın kuzeydoğusunda Mansüre adında 
bir şehir kurularak merkez oraya taşındı. 
Abbas! Halifesi EbO Ca'fer el-MansOr'un 
Sind'e vali olarak gönderdiği Ömer b. Hafs, 
Mansüre'de bir isyanla karşılaştı ve on bir 
ay süren kuşatmanın ardından ancak ba
rış yoluyla şehre hakim olabildi ( 142/759). 
Mehdi-Billah, 1 59 (776) yılında Abdülme
lik b. Şihab kumandasında yaklaşık 9000 
kişilik bir orduyu Basra'dan deniz yoluyla 
Sind'e gönderdi, Barbed fethedildi. Abba
sı Valisi Ömer b. Abdülazlz el-Hebbarl. 
Halife Mütevekkil-Alellah'ın öldürülmesini 
(247/861) takiben bağımsızlığını ilan etti. 
Halife Mu'temid-Alellah zamanında Saffa
rı emirleri Ya'küb b. Leys ve Amr b. Leys'in 
idaresine verilmesi dışında Sind bundan 
sonra Gazneliler'in gelişine kadar Hebbarl
ler tarafından yönetildL Yerli halk ile Arap
lar'ın bir arada yaşadığı Abbasller'in ilk dö
neminde başlayan Kuzey ve Güney Arap
ları arasındaki rekabet İslam dünyasının di
ğer yerleri gibi Sind'de de istikrarsızlığa yol 
açtı; özellikle Harici ve İsmaifi-Karmatl fa
aliyetlerinin yoğunlaşmasına ortam hazır
ladı. 985'te burayı ziyaret eden Muham
med b. Ahmed el-Makdisl, bölgede İsına
m hakimiyetinin olduğunu ve hutbelerde 
Fatımi halifesinin adının okunduğunu söy-

ler. Bununla birlikte X. yüzyılda gelen sey
yah ve coğrafyacılar yerli halkla müslüman
lar arasında herhangi bir problemin yaşan
madığını ve dostça geçindiklerini vurgu
lamaktadır. 

X. yüzyılın sonlarında Hindistan'a yöne
len Gazneli Mahmud 101 O' da Sind'i tama
men ele geçirdi. Gazneliler'in zayıflamasıy
la Gurlu Muizzüddin Muhammed 1175'
ten itibaren bölgeye hakim oldu ve onun 
yönetimi 1 Z06'da bir İsınam fedaisi tara
fından öldürülmesine kadar sürdü. Ardın
dan Sind bir süre kumandanlarından Na
sırüddin Kabace'nin idaresinde kaldıysa da 
Kutbüddin Aybeg'in onu ortadan kaldır
ması üzerine Delhi Sultanlığı'na geçti. Bu 
dönemde özellikle Türkistan'dan gelen alim 
ve sanatkarların katkılarıyla bölge ilim ve 
kültürde gelişti. 618-620 ( 1221-1223) yıl
ları arasında Moğollar'dan kaçan Celaled
din Harizmşah'ın işgaline uğrayan Sind da
ha sonra Hindu Sernma kabilesi tarafın
dan zaptedildi ( 135 ı) ve XVI. yüzyıla kadar 
onların hakimiyeti altında kaldı. XVI. yüz
yılda Türk asıllı Argun hanedanının eline 
geçti. Hanedanın ikiye ayrılmasının ardın
dan Ekber Şah tarafından önce 981'de 
( 15 73) merkezi Bakkar olan Yukarı Sin d ve 
1 591 'de merkezi Tatta (Thatta) olan Aşağı 
Sind zaptedilmek suretiyle Babürlü top
raklarına katıldı. Bölge bu dönemde Porte
kizliler'in saldırılarına uğradı. 11 53'te ( ı 7 40) 
Avşarlı hanedanının kurucusu Nadir Şah'ın, 

1754'te Ahmed Şah Dürrani'nin ele geçir
diği Sind'de İngiliz Doğu Hindistan Şirketi 
177Z'de ilk fabrikasını kurdu. 1783'te Tal
pOr sülalesinden Mlr Feth Ali Han Sind'e 
hakim olduysa da bölge giderek İngiliz
ler'in nüfuzu altına girdi ve nihayet 1843'
te imparatorluğun Bombay eyaletine bağ
landı. 

XX. yüzyılda özellikle Hindistan Hilafet 
Hareketi, Sind bölgesinde geniş destek 
buldu ve Hindistan Müslümanları Birliği 
güç kazandı. 1936'da müstakil eyalet sta
tüsü verilen Sind, İngiltere'nin Hindistan'
dan çekilmesinin ardından kurulan Pakis
tan'a katıldı ( 1947) ve eyaletin merkezi Ka
raçi 1959'a kadar Pakistan'ın başşehri ola
rak kaldı. Hindistan ile Pakistan'ın ayrılma
sı sırasında yaşanan trajik göç hareketle
ri Hindistan'ın kuzeyinden ve batısından 
milyonlarca insanın Sind'e gelmesine yol 
açtı. Bu büyük nüfus hareketi bölgenin sos
yolojik yapısında yoğun değişikliklere ve 
huzursuzluklara sebebiyet verdi. Sind asıl
lılar kültürlerinin giderek zayıflayıp kaybol
masından dolayı rahatsızlıklarını dile geti
rirken göçmenler de yeriiierin ekonomik 
imtiyaz sahibi olmalarına karşı tepki gös-
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terdiler ve aralarında günümüze kadar sü
regelen çatışmalar başladı . 

Asya'nın geçiş alanlarından birini teşkil 
eden Sind'de pek çok kültür iz bırakmışsa 
da bunların en kahcısı İslam kültürü olmuş
tur. Müslümanlar yerleştikleri topraklarda 
MahfOza, MansOre, Beyza ve Cündrura 
gibi pek çok yeni şehir inşa ettiler, bunlar 
zamanla birer kültür merkezi haline geldi. 
Abbasller döneminde matematik, astrono
mi, astroloji, tıp, Hint edebiyatı gibi alan
lardan çeşitli kitaplar Sanskritçe'den Arap
ça'ya tercüme edilmiş , özellikle Sindli he
kimler bütün İslam coğrafyasında tanına
rak Bağdat sarayına çağrılmıştır. Mate
matik alanına en önemli katkı, Batı dün
yasında Arap rakamları adıyla bilinen sa
yı sembollerinin Sind'den Bağdat'a taşın
masıdır ki bunlar Arap kültüründe Hint ra
kamları olarak tanınır. Sind'de yetişen ün
lü sOfi, alim, şair ve ediplerin bazıları şun
lardır: EbO Ma'şer Necih b. Abdurrahman 
es-Sindl, Mevlana EbO Measir es-Sindl, 
EbO Muhammed Halef b. Salim es-Sindl, 
Bahaeddin Zekeriyya, Muhammed Abdül
hadl es-Sindl, Muhammed Abid es-Sindl, 
Rahmetullah b. Abdullah es-Sindl, Muham
med Hayat es-Sindl, Ubeydullah es-Sindl. 
Bölge genelinde Arı dillerden Sindl konu
şulur ve müslümanlar tarafından Arap al
fabesiyle, Hindular tarafından diğer Hint 
dilleri gibi Devanagarl yazı sistemiyle ya
zılır; ikinci yaygın dil Urduca'dır. 

lfudO.dü '1- 'alem' de Sind'in ticaret açı
sından çok cazip bir bölge olduğu kayde
dilmektedir. Arap tacirleri İslam öncesi dö
nemlerden beri Sind ticaret merkezlerin
den kafur, ödağacı, karanfil. pamuklu ku
maşlar satın alıyordu . Deniz İpek Yolu da 
kuzeyden sahile gelerek Sin d ve Gucerat 
limanlarından Basra körfezine ve Aden
Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'in İskende
riye Limanı'na varıyor, oradan Batı'ya ge
çiyordu. 

Sind'in coğrafi konumu ve topografik 
yapısı bölgeyi mimari üslOp bakımından 
Hindistan ve İran'dan ayırmıştır. Sind'in en 
eski camisi Deybül'de olup bugün mevcut 
olmayan yapının 1 09 (727) tarihli bir kita
besi vardır; caminin planı Küfe ve Vasıt'ta
ki kare planlı erken cami mimarisi tarzın
da ve revaklıdır. Karaçi-Haydarabad yolu 
üzerinde bulunan Tatta'daki 966 (1558-59) 
tarihli Dabglr Camii ile 1053-1058 (1643-
1648) arasında inşa edilen Cami-i Mescid 
ise LO di ve Babürlü etkilerini yansıtmak
tadır. Sind'de tasawufun etkisiyle türbe 
mimarisi dikkat çekici boyutlara ulaşmış
tir. Özellikle Tatta'da bulunan Cam Niza-
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meddin, Can Baba, lsa Han, Mirza Canbeg 
ve Şurfa Han türbeleri yoğun taş işçiliğiyle 
dikkat çekmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Belazürl, Fütüh (Fayda), s. 629-651; f:ludüdü'l
'alem (Sütüde), s. 123-124, ayrıca bk. İndeks; 
Makdisl, A/:ısenü't-tel!;asfm, s. 474-486; Yakut, 
Mu'cemü'l-büldan (Cündl), lll, 303-304; Blrünl, 
Alberuni's lndia (nşr. C. E. Sachau), London 1914, 
ı, s. XXXI; CQzcanl, T abal!;at-ı Ntışırf, Kalküta 1864, 
s. 115-175; Firişte. Gülşen-i İbrahfmf, Leknev 
1867, ll, 325-331; The History oflndia (ed. H. M. 
Elliot- ). Dowson), London 1867-77, I, 151, 183-
187,203,435,465, 471-472; J. P. Gulrajani, Sind 
and its Sufis, Madras 1924; A. Z. Nadvi, Tarikh-i 
Sind, Karachi 1947, s. 196; S. S. Nadwi, Arab wa 
Hind ke Ta'alluqat, Allahabad 1950, s. 127, 157-
158; Mumtaz Husain Pathan, Sind Arab Period, 
Hyderabad 1978; P. Hiranandani, Sindhis: The 
Scattered Treasure, New Delhi 1980; Arısar Za
hid Khan, History and Culture of Sind, Karachi 
1980; K. S. La!, "The Advent of Islam in Sind", 
Studies inReligion and Change (ed. Madhu Sen), 
New Delhi 1983, s. 117-128; Studies on Sind (ed 
M. Yakub Mughul) , Karachi 1988; Recep Uslu, 
Sind'de İslam Fetihleri (yüksek lisans tezi , I 990), 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sarah Ansari, Su{i 
Saints and State Power: The Pirs of Sind, Cam
bridge 1992; a.mlf., "Sind (History from 1843)", 
Ef2 (İng.), IX, 635-636; Sind Through the Centu
ries (ed. Hamida Khuhro), Karachi 1994; M. Laiq 
Zardari, History of Sind, Islamabad 1996, s. 19-
35; Arshad Islam. Islam in Sind, Kua1a Lumpur 
2001; S. M. Stern, "Isma'ili Propoganda and Fa
timid Rule in Sind", /C, XXlll (1949), s . 298-307; 
M. Hasan Bhutto, "Role of Sind in the Awake
ning of Indian Muslims (1843 to 1947)", Sind 
University Research Journal, III, Hyderabad 1963, 
s. 44-61; M. Ishtiaq Khan, "Muslim Architecture 
of Sind", Journal of the Regional Culturallnstitu
te, 1/1, Tehran 1967, s. 51-60; Sahip Khan Channo, 
"Sind Through the Ages", Sind Quarterly, Xll/3, 
Karachi 1984, s . 39-45; T. W. Haig, "Sind", İA, X, 
676-678; a.mlf.- [C. E. Bosworth], "Sind", Ef2 
(İng.), IX, 632-635; C. Shackle, "Sind", a.e., IX, 
636-637; Y. Crowe, "Sind", a.e.,1X, 637-638; Az
mi Özcan, "Hindistan", DİA, XVlll, 75-76; a.mlf. , 
"Mültan", a.e., XXXI, 548-549; Iqtidar Husain 
Siddiqui, "Muhammed b. Kasım es-Sekafi", a.e., 
XXX, 548-549. !Al 

M AzMiÖzcAN 

SİNDBADNAME 
(<~.<ıli,:,~~) 

Doğu-İslam edebiyatlarının 
L ortak hikaye mecmualarından biri. _j 

En eski hikaye mecmualarından biri olan 
Sindbô.dnô.me ahlaki amaçlarla kaleme 
alınan halk hikayelerini içerir. İçindeki hi
kayelerin bazılarının konuları binbir gece 
masallarında olduğu gibi birbirine bağlıdır. 

Bir ana hikaye çerçevesinde çeşitli nüsha
larında yirmi bir ile otuz beş arasında de
ğişen küçük hikayeleri içerir. Hikayelerde 
anlatılan olayların Hindistan'da geçmesi ve 
bazı isimterin Sanskritçe olması dolayısıy-
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la eserin orada yazıldığı ileri sürülmüştür. 
Ali b. Hüseyin Mes'Qdl Sindbô.dndme'nin 
Hint menşeli olduğunu belirtirken İbnü'n
Nedlm, Hint veya İran kökenli olduğu ko
nusunda ihtilaf bulunduğunu söyler (Fih

rist, s. 305). 

Bu eserin çerçeve hikayesi kısaca şöy
ledir: Bir hükümdarın duatarla doğan ço
cuğu uzun zaman hiçbir şey öğrenemez; 
çok sayıda alim ve bilgenin arasından se
çilen Sindbad çeşitli usullerle çocuğa bir
çok ilmi öğretir. Fakat talihinde bir uğur
suzluk gördüğü şehzadeye babasının ya
nında imtihan olacağı gün yedi gün ko
nuşmamasını söyler. Şehzadeyi konuştur
mak üzere yanına alan bir cariye kendisini 
baştan çıkarmaya çalışır, fakat arzularına 
boyun eğmediğini görünce namusuna el 
attığını ileri sürerek ona iftira atar, buna 
inanan babası da çocuğun idam edilme
sini emreder. Fakat yedi vezirinden biri 
müdahale edip kadınların hileleri ve kara
rında acele etmemesi konusunda hüküm
dan uyarır. İki hikaye anlatarak, idam em
rini geri aldırır. Ertesi gün cariye, adaletin 
yerine getirilmemesinin sakıncalarını an
latan bir hikaye ile hükümdan yeniden 
ikna eder; fakat bu defa ikinci vezir gelip 
anlattığı hikayelerle hükümdan kararın
dan vazgeçirir. Yedi gün vezirlerle cariye
nin bu şekilde karşılıklı ikna edici hikaye
leriyle devam eder. Nihayet yedi gün son
ra konuşmaya başlayan şehzade gerçeği 
anlatır ve cariye cezalandırılır. Hükümdar 
tahtından vazgeçerek yerini oğluna bıra-

Sindbadname'nin Türkçe versiyonu Tuh{etü'l-ahyardan 
bir sayfa (Baltimore Walters Art Gallery, nr. 662, vr. 28b) 

kır. Bu arada cariye ve vezirlerin anlattığı 
küçük hikayeler konu bakımından hikaye 
anlatım sanatının en iyi örnekleri sayılabi
lecek özelliklere sahiptir. 

Sindbô.dnô.me'nin elde mevcut versi
yonları Pehlevlce yazılmış olan ve muhte
melen VII. asırdan öncesine ait bir asla ka
dar çıkmaktadır. Sindbad hikayelerinin Arap 
edebiyatındaki en eski örneği Ebil.n b. Ab
dülhamld ei-Lahiki'nin (ö. 200/815-16) man
zum Sindbddndme'sid.ir. Samanller dev
rinin şairi RQdekY ve daha sonra Ezraki-i 
Herevi de manzum birer Sindbô.dnô.me 
kaleme almışlardır. Samani Hükümdan ll. 
Nuh'un emriyle Sindbô.dndme'nin Pehle
vlce bir versiyonu Hace Amld Ebü'I-Feva
ris FenarQzl (KanavOil. Kanarizi ?) tarafından 
Yeni Farsça'ya çevrilip mensur olarak tek
rar düzenlenmiştir. Bu tercümenin dilini 
kötü bulan Muhammed b. Ali ez-Zahiri es
Semerkandl 556-557 (1161-1162) yılların
da eserin yeni bir versiyonunu meydana 
getirmiş, aynı yüzyılın sonlarında Muham
med b. Ali Dekayiki-yi Mervezl de mensur 
bir Sindbô.dnô.me yazmıştır. Semerkan
dl'nin eseri Ahmet Ateş (İstanbul 1948) ve 
Muhammed Bakır Kemaleddlnl (Tahran 
ı 38 ı) tarafından neşredilmiştir. 

Sindbô.dnô.me Türkçe'ye de birkaç de
fa çevrilmiş ve bu dilde yeniden yazılmış

tır. Bu tercümeterin en eskisi İftiharüddin 
Muhammed b. EbQ Nasr Kazv1nl'ye (ö. 678/ 
1279) ait olup günümüze ulaşmamıştır. 
İkincisi, Muhammed Abdülkerlm b. Mu
hammed adlı birinin Kanuni Sultan Süley
man'ın oğlu Şehzade Bayezid adına yap
tığı ve aslı Semerkandl'ninkine dayanan 
Tuhfetü'l-ahyô.r adlı çeviridir. Müellifı meç
hul Türkçe bir Sindbô.dnô.me daha mev
cut olup (Rieu, s. 233 vd.) eserin hangi ver
siyonundan çevrildiği bilinmemektedir. Ay
rıca hikayenin Batı dillerindeki tercümele
rinden birine dayanılarak Türkçe'ye Yedi 
Alimler Hikô.yesi adıyla yapılmış bir çe
virisi de vardır (İstanbul1289, 1326; sade
leştiriimiş şekli, İstanbul 1937). 

İbranice, ispanyolca ve Süryanlce versi
yonları da bulunan Sindbô.dname Sürya
nlce'den Yunanca'ya ve bundan Romen
ce'ye çevrilmiştir (Zahiri es-Semerkandl, 
neşredenin girişi, s. 2). Eser İngilizce'ye 
(tre. W. A. C!ouston, The Book of Sindibad: 
or, The Story of the King, his Son, the Dam
sel, and the Seven Vazirs from the Persian 
andArabic, Glasgow 1884), Rusça'ya (tre. 
M. N. Osmanova, Sindbad-name: Kniga o 
kouarstue zhenshchin 1 Mukhammad az
Zakhiri as-Samarkandi, Moskva 1960), 
Fransızca'ya (tre. Dejan Bogdanovie, Le 
liure des sept uizirs, Paris 1976), İtalyanca'-


