
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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rü'l-münir fi'l-keşf 'an mebaJ:ıişi Fet
J:ıi'l-]fadir. İbnü'l-Hümam'ın eseri üzerine 
kaleme alınan bu hfışiye nikfıh bahsine ka
dar yazılabilmiştir. 9. Ifaşiye 'ala Ifaşi
yeti ŞerJ:ıi Cem'i'l-cevami'. İbn Kasım el
Abbadi'nin usul-i fıkha dair Cem'u'l-ce
vami' şerhi üzerine kaleme aldığı el-Aya
tü '1-beyyinat adlı haşiyenin haşiyesidir. 
10. Behcetü'n-na?ar 'ala şerJ:ıi Nu]Jbe
ti'l-fiker (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, m 
782; Mektebetü Medreseti Beşir Ağa [Me
dine], usulü'l-hadis, nr. 7) . 11. el-Füyuza
tü'n-nebeviyye ii J:ıalli'l-elgazi'l-Birgi
viyye (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi , nr. 1410, vr. HO) . Bazı kayıtlarda 

el-FütCıJ:ıatü'n-nebeviyye adıyla geçen 
eserin Bengal'de nüshaları bulunmakta
dır. 12. Menhelü'l-hüdat ila mu'addi
li'ş-şaldt. Namazda ta'd\1-i erkanla ilgili 
olduğu anlaşılan eserin İstanbul'da bir nüs
hası mevcuttur (Süleymaniye Ktp. , Hacı 
Mahmud Efendi , nr. 1138). 13. el-Vicaze 
fi'l-icaze li-kütübi'l-J:ıadiş ma'a ~ikri 
ba'çii'l-eJ:ıadişi'l-mümtaze. Kettani bu 
eserin Sindl'nin isnadlarını topladığı sebe
ti (Fehrese) olduğunu, bunu öğrencisi Mu
hammed Hayat es-Sindi'ye varan isnad
larla rivayet ettiğini kaydetmektedir (Fih

risü'l-feharis, Il , 1130) . 14. el-Feva'idü'l
müte'alli]fa bi-ŞaJ:ıiJ:ıi'l-Bu}Jari. ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Bu}Jari'nin bablarına dair bir ta'likat olup 
bir nüshası Kahire' de bulunmaktadır ( GAS, 

I, 250) . 15. Erba'Cıne J:ıadişen mine 'l-eJ:ıa

dişi'l-]fudsiyye (Süleymaniye Ktp., Hacı 
Mahmud Efendi, m 1410, vr. I 9-22) . 16. el
İfazatü 'l-medeniyye ii iradeti'l-cüz'iy
ye (Amasya Beyazıt il Halk Ktp., nr. 341). 

17. Ecvibe 'ale'l-mesa'ili'l-fı]fhiyye (Sü
leymaniye Ktp. , Hacı Mahmud Efendi, nr. 
1410, vr. 24-25). Sindl ayrıca Zekeriyya el
Ensarl'nin TuJ:ıtetü'l-bdri 'ala ŞaJ:ıiJ:ıi'l
Bu}Jari adlı eserini (Kahire 1300) ihtisar 
etmiş, Nevevi'nin el-E~kar'ı üzerine bir 
şerh yazmış, Ali el-Kari'nin Zehraveyn 
adlı eseriyle Beyzavi'nin Envdrü't-tenzil'i 
ve Celaleyn tefsiri üzerine de birer hfışi

ye kaleme almıştır. 
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SİNDİ, Muhammed Ahid 
( .ş..>.:...Jf ~L; ~ ) 

Muhammed Abid b. Ahmed All 
b. Muhammed Murad 

el-Eyyub! el-Ensar! es-Sind! 
(ö. 1257 /1841) 

Hanefi fakihi ve muhaddis . 
_j 

1190 (1776) yılında Sind bölgesinde Hay
darabM'ın kuzeyindeki Siyven kasabasın
da doğdu. Ebu Eyyüb el-Ensarl'nin soyun
dan gelen ve ilim geleneğini uzun nesiller 
boyu sürdürmüş olan bir aileye mensup
tur. Şeyhülislam lakabıyla anılan dedesi Mu
hammed Murad ailesiyle birlikte 1190'lı 
( 1776) yıllarda Hicaz'a göç etti ve Cidde'ye 
yerleşti. Muhammed Abid babasının 1202 
( 1787) yılında vefatından birkaç yıl sonra 
amcası Muhammed Hüseyin ile birlikte Ye
men'e giderek Hudeyde'ye yerleşti. Uzun 
süre Zebld'de kaldı, kadılık yaptı. Özellik
le fıkıh ve diğer İslami ilimler yanında tıp 
ilmindeki bilgi ve becerisiyle de şöhret ka
zanan amcasından ve daha sonra Hicaz ve 
Yemen alimlerinden ders aldı. Amcasının 
tıp bilgisinden geniş ölçüde faydalanan 
Sindl, Muhammed Mü'min ed-Deyleml el
Mazenderanl tarafından Safevi Hükümda
rı Şah Süleyman zamanında ( 1666-1694) 

Farsça kaleme alınan TuJ:ıfetü'l-mü'mi
nin adlı tıp eserini Yemen' e ilk getiren kişi 

olarak tanınır. Bu konudaki şöhreti saye
sinde 1213 (1798) yılında Yemen hakimi 
İmam Mansur-Billah tarafından San'a'ya 
çağrıldı. Burada tabiplik yaptı. Bu sırada 
Muhammed b. Ali eş-Şevkanl ile tanıştı ve 
Eslrüddin el-Ebherl'nin Hidayetü'l-J:ıikme 
adlı eseri ve Kadi Mlr Meybüdl şerhi üze
rine verdiği derslerine katıldı. Şevkani ile 
ilişkisi daha sonra devam etti. İmam tara
fından kendisine dolgun bir maaş bağlan
dı ve aynı yıl Hudeyde'ye döndü. Mansur
Billah ve onun ardından Mütevekkil ve 
Mehdi dönemlerinde birçok defa San'a'ya 
gidip geldi. Bu arada İmam Mansur'un ve
zirlerinden birinin kızıyla evlendi. 1232'de 
( 181 7) Yemen imamı tarafından elçi ola
rak Mehmed Ali Paşa'ya hediyeler sunmak 
üzere Mısır'a gönderildi. Yemen'de Sünni 
ulema ile Zeyd! ilim çevreleri arasında bi
rinci Osmanlı hakimiyetinin sona erdiği ve 
Zeyd! hakimiyetinin başladığı XVII. yüzyı
lın ortalarından itibaren beliren ve bu dö
nemde yoğunlaşan ilişkiler sayesinde ge
niş bir etkileşim ağı oluşmuştu . Muham
med Abid bu çevrelerle hem öğrenci hem 
hoca olarak geniş ilişkiler kurdu. Özellikle 
San'a alimlerini hadisiere yaklaşımlarında 
ve sahih hadisle amel konusundaki tutum
ları sebebiyle ilmi bakımdan diğerlerine üs
tün gördüğü, 1233 (1818) yılında Mısır'dan 
dönüşünde Şevkani'ye ilmin Mısır'da yok 
olup gittiğini ve geriye taklit ve tasavvuf
tan başka bir şey kalmadığını söylediği nak
l edilir. 

Muhammed Abid, Yemen'e yerleştik
ten sonra birçok defa hac için Hicaz'a gitti 
ve oradaki alimlerden de icazet aldı. Mek
ke'de Muhammed Tahir Sünbül, Abdül
melik el-Kalal, Yemen'de Abdurrahman b. 
Süleyman el-Ehdel, Yusuf b. Muhammed 
el-Mezcacl ve Medine'de mezhep görüşle
ri karşısında hadislerle amel etmenin ge
rekliliğini savunan Salih b. Muhammed el
Füllanl tanınmış hocalarıdır. Yetiştirdiği bir
çok talebe arasında da Muhammed b. Ha
lll el-Kavukcl, Hasan el-HulvanY el-Medeni, 
Abdülganl b. EbQ Said ed-Dihlevl, İbn Hu
meyd, Muhammed b. Ali es-Senusl bulu
nur. Medine'ye yerleşmeyi düşünen Sindl 
muhtemelen şehrin VehhfıbTier tarafından 
işgal edildiği dönemde oraya giderek öğ
retim ve irşad faaliyetlerinde bulunmak is
tediyse de büyük bir mukavemetle karşt
Iaşarak geri dönmek zorunda kaldı. Veh
habl hareketinin Mehmed Ali Paşa tara
fından bastırılmasından sonra Hicaz'a git
ti, bir ara memleketi Sind'e yaptığı seya
hatten sonra 1243 (1827) yılında Medine'
ye yerleşti ve relsülulema sıfatıyla 17 Re
blülewel 1257 (9 Mayıs 1841) tarihinde ve-


