SiNDT. Muhammed b. AbdülhadT
rü'l-münir fi'l-keşf 'an mebaJ:ıişi FetJ:ıi'l-]fadir. İbnü'l-Hümam'ın eseri üzerine
kaleme alınan bu hfışiye nikfıh bahsine kadar yazıl abilmiştir. 9. Ifaşiye 'ala Ifaşi
yeti ŞerJ:ıi Cem'i'l-cevami'. İbn Kasım elAbbadi'nin usul-i fıkha dair Cem'u'l-cevami' şerhi üzerine kaleme aldığı el-Ayatü '1-beyyinat adlı haşiyenin haşiyesidir.
10. Behcetü'n-na?ar 'ala şerJ:ıi Nu]Jbeti'l-fiker (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, m
782; Mektebetü Medreseti Beşir Ağa [Medine], usulü'l-hadis , nr. 7) . 11. el-Füyuzatü'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 bulunmaktadır. 12. Menhelü'l-hüdat ila mu'addili'ş-şaldt. Namazda ta'd\1-i erkanla ilgili
olduğu anlaşılan eserin İstanbul'da bir nüshası 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 sebeti (Fehrese) olduğunu , bunu öğrencisi Muhammed Hayat es-Sindi'ye varan isnadlarla rivayet ettiğini kaydetmektedir (Fihrisü'l-feharis, Il , 1130) . 14. el-Feva'idü'lmüte'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,

Ahmad, The Contribution of !nda-Pakistan to Arabic Literature, Lahare 1968, s. 44, 300-301, 328,
362; M. Abdürreşld en-Nu'manl. "Berr-i Sagir key
'Ulemii or unki Jjidmiit", First National Congress
for Promotion of Arabic in Pakistan, Karachi 1975,
s. 33; a.mlf., el-İmam İbn Mace ve kitabühu esSünen (nşr. Abdülfettah Ebu Gudde). Beyrut 1419,
s. 271-273; Ubeydullah es-Sindl, et-Temhfd li-ta'rf{i e'immeti't-tecdfd (nşr. Gulam Mustafa el-Kasıml). Haydarabad-Sind 1976, s. 182-184; Muhammed İshak, 'İlm-i lfadiş mey Pak u Hind ka
Jjişşe (t re. Şahid Hüseyin Rezzaki). Lahor 1977, s.
280-281; Abdülhay el-Kettanl, Fihrisü'l-feharis, ı,
148; II, 1130; Sezgin, GAS (Ar.), 1, 250, 270, 287,
294, 329; M. İshak Battl, Ful):aha-i Hind, Lahor
1979-81, V/1, s. 86-87; V/2, s. 170-179; Zirikll,
el-A'lam (Fethullah), VI, 253; Abdurrahman Tayyib Ba'ker, Muşlif:ıu 'l-Yemen Muf:ıammed b. İs
ma'fl el-Emfr eş-Şan'anf, Taiz-Dımaşk 1408/1988,
s. 70; M. Sa'd Sıdcfıkj, 'ilm-i /fadfş or Pakistfın mey
uski /jidmet, Karaçi 1988, s. 282-290; Seyyid Süleyman Nedvi, "Hindustan mey 'ilm-i I:Iadlş" , Mal):alat-ı Süleyman (nşr. Şah Mulnüddin Ahmed
Nedvl), Karaçi 1989, Il, 38; Mehmet Özşenel, Pakistan 'da Hadis Çalışmaları (yüksek lisans tezi,
1992), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü , s . 56-57;
Ömer Rıza Kehhale, Mu'cemü'l-mü'ellifin, Beyrut
1414/1993, III, 468; Halid Zaferullah Daudi, Pakistan ve Hindistan 'da Şah Veliyu/lah ed-Dehlevf'den Günümüze Kadar Hadis Çalışma/an, İs

tanbul 1995, s. 84-85. r;iJ
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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. elİfazatü 'l-medeniyye ii iradeti'l-cüz'iyye (Amasya Beyazıt il Halk Ktp., nr. 341).
17. Ecvibe 'ale'l-mesa'ili'l-fı]fhiyye (Süleymaniye Ktp. , Hacı Mahmud Efendi, nr.
1410, vr. 24-25). Sindl ayrıca Zekeriyya elEnsarl'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 yazm ış, 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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1190 (1776) yılında Sind bölgesinde Haykuzeyindeki Siyven kasabasın
da doğdu. Ebu Eyyüb el-Ensarl'nin soyundan gelen ve ilim geleneğini uzun nesiller
boyu sürdürmüş olan bir aileye mensuptur. Şeyhülislam lakabıyla anılan dedesi Muhammed 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 Yemen'e giderek Hudeyde'ye yerleşti. Uzun
süre Zebld'de kaldı, kadılık yaptı. Özellikle fıkıh ve diğer İslami ilimler yanında tıp
ilmindeki bilgi ve becerisiyle de şöhret kazanan amcasından ve daha sonra Hicaz ve
Yemen alimlerinden ders aldı. Amcasının
tıp bilgisinden geniş ölçüde faydalanan
Sindl, Muhammed Mü'min ed-Deyleml elMazenderanl tarafından Safevi Hükümdarı Şah Süleyman zamanında ( 1666-1694)
Farsça kaleme alınan TuJ:ıfetü'l-mü'mi
nin adlı tıp eserini Yemen' e ilk getiren kişi
darabM'ın

olarak tanınır. Bu konudaki şöhreti sayesinde 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 üzerine verdiği derslerine katıldı. Şevkani ile
ilişkisi daha sonra devam etti. İmam tarafından kendisine dolgun bir maaş bağlan
dı ve aynı yıl Hudeyde'ye döndü. MansurBillah ve onun ardından Mütevekkil ve
Mehdi dönemlerinde birçok defa San'a'ya
gidip geldi. Bu arada İmam Mansur'un vezirlerinden birinin kızıyla evlendi. 1232'de
( 181 7) Yemen imamı tarafından elçi olarak Mehmed Ali Paşa'ya hediyeler sunmak
üzere Mısır'a gönderildi. Yemen'de Sünni
ulema ile Zeyd! ilim çevreleri arasında birinci Osmanlı hakimiyetinin sona erdiği ve
Zeyd! hakimiyetinin başladığı XVII. yüzyı
lın ortalarından itibaren beliren ve bu dönemde yoğunlaşan ilişkiler sayesinde geniş bir etkileşim ağı oluşmuştu . Muhammed Abid bu çevrelerle hem öğrenci hem
hoca olarak geniş ilişkiler kurdu. Özellikle
San'a alimlerini hadisiere yaklaşımlarında
ve sahih hadisle amel konusundaki tutumları sebebiyle ilmi bakımdan diğerlerine üstün gördüğü, 1233 (1818) yılında Mısır'dan
dönüşünde Şevkani'ye ilmin Mısır'da yok
olup gittiğini ve geriye taklit ve tasavvuftan başka bir şey kalmadığını söylediği nakledilir.
Muhammed Abid, Yemen'e yerleştik
ten sonra birçok defa hac için Hicaz'a gitti
ve oradaki alimlerden de icazet aldı. Mekke'de Muhammed Tahir Sünbül, Abdülmelik el-Kalal, Yemen'de Abdurrahman b.
Süleyman el-Ehdel, Yusuf b. Muhammed
el-Mezcacl ve Medine'de mezhep görüşle
ri karşısında hadislerle amel etmenin gerekliliğini savunan Salih b. Muhammed elFüllanl tanınmış hocalarıdır. Yetiştirdiği birçok talebe arasında da Muhammed b. Halll el-Kavukcl, Hasan el-HulvanY el-Medeni,
Abdülganl b. EbQ Said ed-Dihlevl, İbn Humeyd, Muhammed b. Ali es-Senusl bulunur. Medine'ye yerleşmeyi düşünen Sindl
muhtemelen şehrin VehhfıbTier tarafından
işgal edildiği dönemde oraya giderek öğ
retim ve irşad faaliyetlerinde bulunmak istediyse de büyük bir mukavemetle karşt
Iaşarak geri dönmek zorunda kaldı. Vehhabl hareketinin Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılmasından sonra Hicaz'a gitti, bir ara memleketi Sind'e yaptığı seyahatten sonra 1243 (1827) yılında Medine'ye yerleşti ve relsülulema sıfatıyla 17 Reblülewel 1257 (9 Mayıs 1841) tarihinde ve-
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kadar ilmi faaliyetlerini sürdürdü .
Cennetü'l-baki'a defnedildi.

Nakşibendiyye tarikatına mensup olan
Sindl hadis ilimleri konusunda geniş bilgiye sahip olup fıkhl konularda genelde
Hanefi mezhebinin görüşlerine bağlı kalmıştır. Yakın ilişkide bulunduğu. özellikle
mezhep görüşleri karşısında hadis metinlerinin zahiri anlamlarına öncelik verilmesi
gerektiği yönündeki görüşleriyle tanınan
alimlerle mukayese edildiğinde bu tutumu bazıları tarafından tutuculuk diye tanımlanmıştır ( S ıd dlk Hasan Han. lll , 172).
Bu yönüyle kendisi gibi Sind'den gelip Medine'ye yerleşen ve hadis ilimleri üzerinde
yoğun çalışmaları yanında mezhep görüş
lerinin hadisler ışığında eleştirel bir şekil
de ele alınmasını açıkça savunan xvııı . yüzyıl alimlerinden Ebü'l-Hasan Muhammed
b. Abdülhadl es-Sindl el-Keblr. Muhammed Hayat es-Sindl ve Ebü'l-Hasan Muhammed b. Sadık es-Sindl es-Sagir'den
belirgin bir şekilde ayrılır. Hacimli eserlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak fıkhl konularla ilgili kaleme aldığı çok sayıda risale ve
fetvası bulunmaktadır. Bunlardan biri Osmanlı ülkesine ll. Mahmud döneminde baş
layan reformlar çerçevesinde Batılı tarzda
düzenlenen yeni askeri üniformaların giyilmesinin caiz olup olmadığı sorusu üzerine kaleme aldığı İlzamü 'asakiri 'l-İsldm
bi'l-i]ftisdri 'ale'l-lwlensuv eti ta'aten li'limam adlı risaiedir. Zengin kütüphanesiyle de şöhret bulan Sindl'nin eserlerinin ve
şahsi kütüphanesine ait kitapların önemli
bir bölümü Medine'de ll. Mahmud tarafından inşa ettirilen el-Mektebetü'l-Mahmudiyye'de bulunmaktadır.

Eserleri. 1. Mini:ıatü'l-bdri fi cem'i riv ay ati (. .. bi-mükerrerati)'l-Bub-ari. Buharl'de aynı konuyla ilgili farklı lafızlarla değişik başlıklar altında zikredilen hadisleri
fıkhl hüküm çıkarmada kolaylık sağlamak
amacıyla bir araya getirdiğ i eseri olup müellif h attı nü sh a sı Medine'de el-Mektebetü'l-Mahmudiyye'de bulunmaktadır (nr.
61 0 ) Z. Tertibü M üsnedi'l-İmam Ebi
lfanif e. Ebu Hanife'nin Musa b. Zekeriyya el-Haskefi rivayetiyle ulaşan eJ-M üsn ed 'inin fıkhl konulara göre tasnif edilmiş şeklidir (Hint 1304; Leknev 13 18; Kahire 1327 ). 3. el -Mevahibü 'l-latife ' al a
M üsnedi 'l-İmam Ebi lfanite. Bir önceki
eser üzerine kaleme aldığı hadis ve fıkıh
ilmiyle ilgili geniş izahiara yer verilen bir
şerhtir (TSMK. Mehmed Reş ad , nr. 297) . 4.
Ter tibü müsnedi 'l-İmami 'ş-Şafi'i. imam
Şafii' nin el-M üsn ed'inin fıkıh konularına
göre tasnifidir (M. Zahid el -Kevsert' nin
ön sözüyle , n şr. YQsuf Ali ez-Zevavl - izzet

el-Attar, l-ll , Kahire 136911950 ~ Beyrut
1370/ 195 1). Ebu Umeyr Mecdi b. Muhammed ei-Mısrl, eserin hadislerini tahrtc ederek Şifa'ü '1-'iy bi-tab-rici ve ta~i]fi M üsnedi'l-İmam eş-Şati'i adıyla yayımlamış
tır {l-ll, Kahire 1416) . s. M es'adü'l- el-

ma'iyyi'l-mühe?:?;eb fi I:ıalli müsnedi'lİmami'ş-Şafi'iyyi'l-müre tteb. Bir önceki
eserin tamamlanmamış şerhi olup (TSMK,
Medi ne, nr. 299) bunu Yusuf b. Abdurrahman es-Sünbülavlnl el-Mekki tamamlamıştır (Abdullah Merdad , s. 520) . 6. Şer

daş. Mu/:ıammed 'A bid es-Sindi el-Enşa ri, Beyrut 1423; Muhammed b. Muhammed Zebare, Ney tü 'I-vatar min teracimi Ticali 'I-Yemen fi 'l-~arni 'ş
şa liş 'aşer, San'a, t s. (Merkezü'd-D irasat ve'l-ebhasi'I-Yemeniyye). ll, 279-281 ; Zübeyd Ahmed. elAdabü'l-'A rabiyye, ll, 302-303, 327; Mu'cemü 'lmal]tütati'l-mevcüde If mektebati İstanbul ve
Anatali (haz. Ali R ı za Karabulu t), jba skı yeri ve
tarihi yokJ, lll, 1463 - 1464.
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J:ıu Teysiri 'l-vüşul. İbnü'd-Deyba' tarafın

dan Mecdüddin İbnü 'I-Es'ir'in Cam i 'u'luşul'ü üzerine yapılan ihtisarın "kitabü'lhudud" bölümüne kadar olan şerhidir (Abdullah Muhammed e l-H abeşl, Cami'u 'ş
ş ürüf:ı , 1, 713 ) 7. lfaşrü 'ş -ş arid min(fi)
esanidi Mui:ıamm e d 'A bid. Müellifin
tahsil ettiği ilimler ve rivayet ettiği kitapların isnadlarını bir araya getirdiği eseridir
( n ş r. Halil b. Osman es-Sebll, Riyad 1424).
8. Tav ali'u'l-env ar 'ale'd-Dürri'l-mub-tar (Adana il Halk Ktp., nr. 1053 ; Abdullah Muhammed el - H abeşl , Ca m i' u 'ş-şü
rüf:ı, 1, 678; Mu'cemü'l-maf;tü tat, lll, 1464) .
Muhammed b. Abdullah et- Timurtaşi'n i n
Hanefi fıkhına dair Tenvirü 'l- e bşdr'ı üzerine Haskefi tarafından ed-Dürrü 'l-mub-tar adıyla kaleme alınan şerhin kapsamlı
bir şerhidir. Müellif bu şerhle ilgili ilk çalışmalarında oldukça kısa açıklamalarla yetinmiş , ancak Medine'ye yerleşmesinin hemen ardından geniş bir şerh kaleme almaya başlamış , çağdaşı Hanefi fıkıh bilginlerinden Ahmed b. Muhammed et-Tahtavi, Mustafa er-Rahmet! ve İbn Abidin'in
aynı eser üzerine yapmış oldukları haşiye
lerinden geniş ölçüde yararlanmıştır. Eserin müellif nüshası sekiz cilt halinde Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (M edine, nr. 364-37 1). 9. ŞerJ:ıu
BulUgi 'l-meram . İbn Hacer el-Askalanl'nin ahkam hadislerini bir araya geldiği eseri üzerine kaleme aldığ ı yarı m kalmış bir
şe rhtir.
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Hacla ilgili eserleriyle tamnan
Hanefi alimi .

_j

930 (1524) yılı dolaylarında Sind'de Derbile adlı yerde doğdu . Hz. ömer'in soyundandır. Babür Şah , Kabil'den hareketle Kandehar'ı işgal edince Argunlu lideri Şah Şü 
ca' Bey 928'de (I 522) Sind bölgesinin hakimi olan Cam Fıruz' u Tatta'yı terketmeye zorladı. Muhtemelen kadılık görevi sebebiyle idareyle sıkı bağı bulunan Rahmetuilah es-Sindl'nin babası Abdullah'ın malları yağmalandı. Bunun üzerine Abdullah
ailesiyle birlikte 934 (1527) yılında Hindistan bölgesinde dönemin en güçlü ve zengin ülkelerinden olan Gucerat'ın başşehri
Ahmedabiid'a gitti. Burada sarayla yakın
ilişki içinde oldu ve tanınmış sufi ve hadis
alimi Müttaki el-Hindl ile yakın dostluk kurdu. Gucerat hakimi Sultan Sahadır Şah ' ın
942'de (ı 536) Hümayun'un güçlerine yenilmesi üzerine Müttaki el-Hindl ile birlikte
Mekke'ye gitti ve ardından Medine'ye yerleşti. Rahmetullah es-Sindl eğitimini babasının ve Gucerat'taki ikameti esnasın 
da burada bulunan alimierin yanında tamamladı. Hicaz'a yerleştikten sonra Müt taki el-Hindl ile yakı n ilişkisini sürdürd ü.
Medine'de ders a ldığ ı hoc a la rı ara sın da
Ebü'l-Hasan İbn Arrak önemli bir yer t utar. Bir diğer tanınmış hacası da İbn Hacer ei-Heyteml'dir. 97Tden ( 1569) sonra iki
defa gittiği Gucerat'ta ikinci ikameti uzun
sürdü ve burada ders verip çok sayıda öğ
renci yetiştirdi. Vefatından kısa bir süre
önce Hicaz'a dönerek Medine'ye yerleşti.
Ardından gidip ikamet ettiği Mekke'de 18
Muharrem 993'te (20 Ocak ı 585 ) vefat etti ve Cennetü'l-mualla'da defnedildi. Ölüm
tarihi 8 Muharrem 994 (30 Aralık 1585)
olarak da kaydedilir.
Eserleri. 1. Cem'u'l-m enasi k ve
nef' u'n-nasik. Müellif bu eseriyle yaygın
bir şöhret kazanm ıştır. Kitap , bazı kay-
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