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meddin, Can Baba, lsa Han, Mirza Canbeg 
ve Şurfa Han türbeleri yoğun taş işçiliğiyle 
dikkat çekmektedir. 
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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'-



ya (tre. Michele Andreopoulos, lllibro di 
Sindbad: novelle persiane medievali, To
rino 1993) ve Almanca'ya (tre. )ohann Pögl, 
lstoria Syndipii filosofului. Die Geschichte 
von Syndipa dem Philosophen: eine ru
manische Volksbuchversion des Sindbad
Name, Salzburg 1988) tercüme edilmiş
tir. Sindbddname hikayeleri, Tutiname, 
Kırk Vezir ve Bahtiyarname gibi birta
kım benzer hikaye mecmualarının mey
dana gelmesine de sebep olmuştur. Bu
nun bir örneği Ziyaeddin Nahşebi'nin 730'
da ( 1330) yazdığı Tdtiname'dir. 
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SİNDI, Muhammed b. Abdülbadi 
( .ş~! i.Ş~~~~ ..:,.! ~ ) 

Ebü'l-Hasen NCırudclın Muhammed 
b. Abdilhadl es-Sindl et-Tettevl 

(ö. 1138/1726) 

L 
Hindistanlı muhaddis. 

_j 

Hint alt kıtasının kuzeybatısında Pakis
tan'ın Sind bölgesinde Karaçi yakınların
daki Tette beldesinde doğdu. Kendisini ay
nı künye ve nisbeyle tanınan Ebü'l-Hasan 
Gulam Hüseyin b. Muhammed Sadık es
Sindl es-Sagir'den (ö. 1187/1773) ayırmak 

için adına "Keblr" sıfatı eklenmiştir. Bunun
la birlikte bu iki alimin eserleri zaman za
man birbirine karıştırılmış, mesela Bağdat
lı İsmail Paşa, Sindl es-Sagir'e ait Nüzhe
tü'n-naıar şerhi Behcetü'n-naıar'ı (nşr. 

Gulam Mustafa el-Kasım!, Haydarabad
Sind, ts.) Sind! el-Keblr'e nisbet etmiştir 
(lza/:ıu'l-meknun, ı. 204). Sind! o dönemde 

önemli ilim merkezlerinden olan Tette'de 
yetişti. Ardından Tüster'e giderek oradaki 
alimlerden ders aldı . Muhtemelen 1102'
de ( 1691) Hicaz'a gitti. Medine'de Seyyid 
Muhammed el-Berzenci, Molla İbrahim b. 
Hasan el-KQranl gibi alimlerden faydalan
dı; tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilimlerde önem
li birikime sahip oldu. Devrin muhaddisle
ri Abdullah b. Salim el-Basri ve Hasan b. 
Ali el-Uceymi'den hadis icazeti aldıktan son
ra Mescid-i Nebevl'de ders akutmaya baş
ladı. Medine'ye yerleşerek hayatının daha 
sonraki kısmını tedrls ve telif faaliyetleriy
le geçirdi. Ayrıca Darüşşifa Medresesi'n
de temel hadis kaynaklarını, özellikle Kü
tüb-i Sitte'yi ve Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'ini okuttu (M. İshak el-Battl, V/2, 
s. ı 79). Onun derslerine Hindistan, Afga
nistan ve Anadolu'dan gelen öğrenciler ka
tılıyordu . Kütüb-i Sitte'ye ve el-Müsned'e 
yazdığı haşiyeleri bu sırada kaleme aldı. 
Muhammed Hayat es-Sindl, Keşmirli alim 
Abdülvell Tarhani onun derslerinden fay
dalananlar arasındadır. Keşfü'l-{;afa' mü
ellifi İsmail b. Muhammed el-Ac!Qnl de on
dan icazet almıştır. 

Sindl'nin devrin alimleriyle yaptığı ilmi 
münazaralar meşhurdur. Kendisi Hanefi 
mezhebine mensup olmakla birlikte, mez
hebin hadise aykırı kabul ettiği görüşleri
ni benimsemeyip hadisle arneli tercih et
ti. Özellikle namazda elierin iftitah tekbiri 
dışındaki yerlerde de kaldırılması, elierin 
göğüs üzerine bağlanması gibi uygulama
larıyla mezhep görüşüne aykırı davrandı. 
Ancak bu uygulamalarıyla Medine'de bu
lunan hemşehrisi Ebü't-Tayyib es-Sindl'
nin şiddetli muhalefetiyle karşılaştı . Ebü't
Tayyib'in münazaralarda ikna edemediği 
Sindl'yi Medine'ye görevli olarak gelen Os
manlı kadılarına şikayet ettiği, görüş ve 
uygulamalarından vazgeçmediği için altı 
gün hapiste kaldığı, Medine halkının ara
ya girmesiyle serbest bırakıldığı, bir süre 
sonra kadının vefat etmesi üzerine aynı 
uygulamalarına devam ettiği belirtilmek
tedir (a.g.e., V/2, s. 174- I 76, ikinci kısım). 
Sin di, 1132'de (I 720) hacca gelen Yemen
li alim Emir es-San'anl ile de müşriklerin 
ölen çocuklarının durumu konusunda mü
nazara yaptı. İki alimin daha sonra yazış
tığı, bu yazışmaların birinde, Sindl'nin kul
ların fiilierinin yaratılmışlığıyla ilgili el-İfa
zatü'l-medeniyye adlı risalesine San'a
ni'nin el-Enfasü'r-raJ:ımaniyye fi'l -eb
J:ıaş 'ale'l-İfaı;iati'l-medeniyye adıyla bir 
cevap yazdığı kaydedilmektedir (Abdurrah
man Tayyib Ba'ker, s. 70). Fazilet ve zeka
sı, zühd ve takvasıyla tanınan Sindl 12 Şev
va! 1138'de (ı 3 Haziran I 726) Medine'de 
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vefat etti ve Cennetü'l-baki'da defnedildi 
(Muradl. IV. 66) Hadisle amel düşüncesini 
öne çıkaran Sindi'nin Hanefi mezhebinde 
hadisçi bir çizgiyi temsil ettiği söylenebilir. 
Nitekim onun mezhep içinde ashabü'l-vü
cQhtan olduğu yolunda değerlendirmeler 
yapılmıştır (Muhammed b. Yahya et-Tirhe
tL s. 33). Sindl özellikle Kütüb-i Sitte üze
rine yazdığı haşiyelerde SüyQtl'nin eserle
rinden faydalanmakla birlikte yer yer onun 
görüşlerini tenkit etmiş, haşiyelerinde na
kille yetinmemiş, mananın anlaşılması ve 
maksadın açıklığa kavuşması yönünde akli 
yorumlar da yapmıştır (M. Abdürreş!d en
Nu'man!, First National Congress, s. 33) . 

Eserleri. 1. lfaşiyetü's-Sindi 'ald Şa
J:ıiJ:ıi'l-BuJ;ari. Kısa açıklamaların yer al
dığı eser Kahire'de yayımianmış (HV, ı 320, 

1327, 135 ı; el-Cami'u'ş-şa/:ıf/:ı ile birlikte, 
1372/1953), Beyrut'ta, Hindistan ve Pa
kistan'da çeşitli baskılarının yapıldığı be
lirtilmiştir. Z.lfaşiyetü's-Sindi 'ala ŞaJ:ıi
J:ıi Müslim. Bu eser de kısa bir şerh olup 
Abdüttewab Mültanl tarafından neşredil
miştir (Mültan, ts.). 3. FetJ:ıu'l-vedud bi
şerJ:ıi Süneni Ebi Davud. Türkiye kütüp
hanelerinde (İÜ Ktp., nr. ı897; Beyazıt Dev
let Ktp., nr. ı ı 17; Ragıb Paşa Ktp., nr. 275; 

Antalya Akseki İlçe Halk Ktp., nr. 208) ve 
Kahire'de (Darü'l-kütübi'l-Mısriyye , Hadis, 
nr. Kaf, 87) nüshaları bulunan eserin Pakis
tan'da da bazı yazmalarının olduğu zikre
dilmektedir. 4. ]faşiyetü's -Sindi 'ald 
Cami'i't-Tirmi~i. Bu çalışmanın yarım 
kaldığı belirtilmektedir. s. lfaşiyetü's

Sindi 'ald Süneni'n-Nesa'i (HI, Kahire 
1281; l-ll, Delhi ı315 ; I-VIII, Kahire 1348, 

ı 383, I 40611986; eser bu baskıda ve aşa
ğıdaki neşirlerde es-Sünen ve SüyO.tl'nin 
Zehrü'r-ruba adlı şerhiyle birlikte yayım
lanmıştır; I-VIII, Beyrut ı 406/ı 986; nşr. Ab
dülfettah EbG Gudde, 1-IX. Beyrut 1409/ 

1988) 6. lfaşiyetü's-Sindi 'ala Süneni 
İbn Môce (es-Sünen ile birlikte, HI, Ka
hire 1313; nşr. Halll Me'mGn Ş!ha, Şer/:ıu 
Süneni İbn Mace adıyla ve Ahmed b. EbG 
Bekir el-BQs!r!'nin Mişba/:ıu'z-zücace fi ze
va'idi İbni Mace'siyle birlikte, HV, Beyrut 
1416/1 996). Eser Kifayetü'l-J:ıace ve Keş
fü'l-J:ıace (l-ll, Kahire 1349) adlarıyla da 
anılmaktadır. 7. lfaşiye 'ald Müsnedi'l
İmam AJ:ımed. Muraöı'nin nefis bir Mşi
ye dediği (Silkü'd-dürer, IV, 66) Abdülhay 
el-Kettanl'nin okuyucunun müstağni kala
mayacağını söylediği (Fihrisü 'l-feharis, ı. 

ı48) eserin elli cüz kadar olduğu kaydedil
mektedir. İbnü'ş-Şemma' diye bilinen Ömer 
b. Ahmed el-Halebl bu haşiyeyi ed-Dür
rü'l-münaı;iı;iad min Müsnedi'l-İmam 
AJ:ımed adıyla ihtisar etmiştir. 8. el-Bed-
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