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Köstendilli Süleyman Şeyh ı'nin Kütü 'l-Uş
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MÜ Sosyal Bi limler Enstitü sü) . 9. Şerh-i
Kelam-ı Kibôr (İÜ Ktp , TY, nr. 3469/ 2, vr.
88b-9Qb). 10. Nikôtü 'l -hikem. insan-ı kamil , insan fıtratı , dünya alemi, hakikat-i
meadln, hakikat-i insaniyye, yakin ve irade gibi konuları ihtiva eder (Süleymaniye
Ktp ., Serez , nr. 151 O, Hacı Mahmud Efendi, nr. 2563; Tübingen Devlet Kitaplığı Arş i v i , nr. 1402; AÜ DTCF Ktp. , Yazmalar, M.
Con, nr. 371/2) 11. Kitab-ı Talia ti esrari'l-ilahiyyeti's-sermediyye. Eserde tevhid ve ilhad, ma'rifet-i nefs ve marifetullah,
hazarat- ı hamse ve a'yan-ı sabite, küfr-i
hakiki, muhabbet, nefis, sır, hakikat, zat
ve vücCıd konuları işlenınektedir (Süleymaniye Ktp. , Serez . nr. 1504, Hacı Mahmud
Efendi, nr. 2573 ; İÜ Ktp., TY, nr. 923/1 , vr.
Jb-24a) 12. Medar-ı Salikan ( İ Ü Ktp., TY.
nr. 2242/ 2. vr. 32b-64b) 13. Etvar-ı Hacegan (İÜ Ktp. , TY, nr. 2242/3, vr. 65b-83b)
14. Te'vilfıt-ı Erbain . Kırk hadis şerhidir
(Süleymaniye Ktp. , Hacı Mahmud Efendi ,
nr. 271 O/I , vr. ı b-ı 4b ). 15. Şerh-i Kelami'lVasıti ( İÜ Ktp ., TY, nr. 3469/ 3, vr. 9ı b -95 a ) .
16. Ş erh-iKelimat-ı Bedreddin (İÜ Ktp.,
TY, nr 3469/ 4, vr. 95 b-ıoı a ı . 17. Şerh -iKe
lôm -ı Ca'fer-i Sadık ( İÜ Ktp., TY, nr. 3469/
5, vr. 101 b_J ı ı b). 18. Mecmau'l-maarit.
Tasavvuf terim lerine dairdir (Süleymaniye
Ktp ., Hac ı Mahmud Efendi, nr 2549 ; iü
Ktp. , TY, nr. 923/ 2, vr. 25b-4 3b ). 19. Subhatü '1-levayih. Taalluk, tahalluk ve tahakkuk açısından abadile, otuz üç tasavvuf terimi ve doksan dokuz layihayı ihtiva
eder (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplı
ğı , Osman Ergin, nr. 3 17, vr. 79 b- ı 3 9a ) . 20.
Şerh-i Ba'z-ı Gazeliyyat. Niyazi-i Mısrl
ile N akşl-i Akkirmanl'nin bazı gazellerinin
şerhine dairdir (İstanbul Belediyesi Atatürk
Kitaplı ğ ı , Osman Ergin , nr. 283 , vr. 77b92 a) 21. Şerh -i N unan. N Cı n harfinin tasawufi manasma dair bir beytin şer h idi r
(İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplı ğ ı , Osman Ergin , nr. 28 3, vr. 92b-93a ). Bahrü'lvelCıye'de adlarını zikrettiği diğer eserleri şunlardır: Risale-i Şerh-i Celaliyye,
Es 'iletü'l-esrar, Tebsıratü'l-irfan, Tarih-i
Köstendil, Risale-i Vesaya, Usulü'l-vusul.
BİBLİYOGRAFYA :

Süleyman Şeyh!, Lemaat-ı Nakş ibendiyye, iü
Ktp. , TY, nr. 200, vr. 3'-22b; a.mlf.. Terklbat-ı Erbam, iü Ktp., TY, nr. 3469/6, vr. 112b-113b; a.mlf..
Mektabi'it-ı Erbaln, İÜ Ktp ., TV, nr. 3469/7 , vr.
134'-186' ; a.mlf.. Bahrü'l-veliiye: 1001 Süfi(haz
Seza i Küçük- Semih Ceyhan ). İstanbul 2007 , hazırlayanlarm girişi , s. 25-47; Osmanlı Müellifleri, 1, 88; Ali Yılmaz, Köstendilli Süleyman Şeyhi, Ankara 1989 .
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Ebü'l-Mu'temir Süleyman
b. Tarhan et-Teymi
(ö. 143/761)

L

Hadis

hafızı ,

tabii.
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Muhtemelen 46 (666) yılında doğdu .
Basra'da ikamet eden Beni Teym b. Mürre
ile birlikte yaşadığı için Teyml nisbesiyle
anılır. Tarhan adının Altaylar'da eski Türkler'de demircilere ve sanatkarlara, siyasidini nüfuzu olan kişilere verildiğinden hareketle onun Türk asıllı olduğunu ileri sürenler olmuşsa da kaynaklarda bu yönde
bir bilgi yoktur. Kendisi gibi oğ l u Mu'temir de muhaddis olup rivayetleri Kütüb-i
Sitte'de yer almıştır. Daha çok Süleyman
et-Teyml diye tanındı. Sahabeden Enes b.
Malik ile gö r üşe rek ondan on dört hadis
rivayet etti. Kendilerinden hadis rivayet ettiği diğer hocaları büyük tabiller olup bunlar arasında Tavüs b. Keysan, EbCı Osman
en-Nehdl, Hasan-ı Basrl, Sabit el-Bünanl,
EbCı İshak es-Sebu, Katade b. Diame ve akranı A'meş zikredilir. Kendisinden başta
oğlu Mu'temir olmak üzere hacası EbCı ishak es-Sebu, Şu ' be b. Haccac, Süfyan esSevrl. Süfyan b. Uyeyne, Zaide b . Kudame, Hammad b. Seleme, Abdullah b. Mübarek gibi muhaddisler hadis rivayet etti.
Ali b. Medini'ye göre Süleyman b. Tarhan,
200 kadar hadis rivayet etmiştir. Ahmed
b. Hanbel, Yahya b. Main, Nesa! ve Ebü'lHasan el-İcll gibi hadis münekkitlerinin
onun sika olduğunu söylemelerine karşı 
lık İbn Uleyye, Yahya b. Main, EbCı Zür'a erRazı. EbCı Hatim er-Razi gibi hadis tenkitçileri. Süleyman b. Tarhan'ın kendilerinden
bizzat hadis dinlemediği bazı kimselerden
hadis rivayet ettiğini belirterek, onun tedlls yaptığını söylemiş lerdir. Ayrıca mürsel
r ivayetleri dolayıs ıyla eleştiril mi ş , ancak
Yahya b. Said el-Kattan bu nl arın çok fazla olmadığını belirterek onu savunmuştur.
Basra'nın tanınmış üç hadis hafızından biri kabul edilen Süleyman'ı Şu'be b. Haccac sadık bir ravi diye değerlendirmiş , onun
Hz. Peygamber'den hadis rivayet ederken
hata etme korkusuyla renkten renge girdiğ i ni belirtmiştir. Süleyman b. Tarhan talebelerine beş hadisten fazla rivayet etmez, daha fazla rivayet etmesi için ısrar
edeni de azarlardı. Onun bir özelliği de
kendisine hadis rivayet edeceği kimsenin
ehliyetini tesbit etmek için onu imtihan
etmesiydi. Basra'nın zahidleri arasında sayılan Mu'temir b. Süleyman ile birlikte sabaha kadar mescidleri dolaşıp her birinde

namaz kılardı. Oğlu onun kırk yıl boyunca
gün aşırı oruç tuttuğunu söyle m işti r. Süleyman b. Tarhan Zilkade 143'te (Şubat
761) Basra'da vefat etti. Hz. Ali'ye muhabbetiyle bilindiği kaydedilen Sü leyman ' ı hadisçi kimliğinin yanında tarihçi ve ilk megazi alimi olarak görenler de olmuştur. Fuat Sezgin, onun Kitôbü'l-Megazi adlı bir
eserinden söz etmiş, Hatlb el - Bağdadl'
nin bu kitabı rivayet etmek için Dımaşk' 
ta bir hacasından icazet aldığını belirtmiş
tir.
BİBLİYOGRAFYA :

İbn Sa"d. et-Tabakat, VII , 252; Buhar!, et-Tarll].u 'l-keblr, IV, 20-21 ; İbn Kuteybe, ei-Ma'arif [Ukka şe ). s. 475-476; İbn Ebu Hatim, el-CerJ:ı ve't-ta'dll, IV, 124-125; İbn Hibban, eş-Şikat, IV, 300301; Ebu Nuaym, /:filye, lll, 27-37; Mizzl, Teh?fbü 'i-Kemal, XII , 5-12; Zehebl, A 'lama 'n-nübela',
VI, 195-202; a.mlf., Te?kiretü'l-J:ıuff~. ı, 150-151;
a.m lf., Tarl/].u 'l-islam: sene 141-160, s. 156-159;
İbn Hacer, Teh?lbü't-Teh?lb, IV, 201-203; Sezgin, GAS [Ar.), ll, 83-84; Wensinck. el-Mu'cem,
VIII, lll ; Zekeriya Kitapçı. SaadetAsrında Türkler
İlk Türk Sahi'ibe, Tabil ve Tebea Tabilleri, Konya 1993, s. 96-102.
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Ebu Eyyub Süleyman b. Yesar
el-Hilal! el-Medeni
(ö. 107 /725)
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Medineli meşhur
yedi tabiln fakihinden biri.
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34 (654) yılında doğdu . İ ran asıllı Yedört oğlundan biri olup daha az bilinen künyeleri Eb Cı Abdurrahman ve Eb Cı
Abdullah'tır. Babası ve kardeşleri gibi o da
Hz. Peygamber'in hanım ı MeymCıne ' nin
azatlısıydı ve onunla mükatebe akdi yapmıştı. MeymCıne, Süleyman ' ın vela hakkını
daha sonra yeğeni Abdullah b. Abbas'a bağışladı (İbn Hacer, IV, 229). Süleym an'ın
yine Hz. Peygamber'in hanımı olan Ümmü
Selerne'nin azatlısı olduğu da söylenir. Kuvvetli rivayete göre 107'de (725) vefat etti.
sar'ın

Tabiln dönemi fakihlerinin birinci tabaeden , Medineli meşhur yedi
fakih in de (fukaha-i seb 'a) içinde bulunduğu on alimin en üstünü olar ak Said b.
Müseyyeb'le birlikte Süleyman b. Yesar ' ın
adı zikredilir (İbn Hablb, s. 161 ). Hasan b.
Muhammed b. Hanefiyye, bir rivayete göre Malik b. Enes ve diğer bazı alimler onu
Said b . Müseyyeb'den üstün saymış (İbn
Sa 'd, Vll, 173; Zehebl, A'lfimü 'n-nübelfi',
IV, 445, 446; İbn Hacer. IV, 229) , bizzatSaid
b. Müseyyeb, Süleyman ' ın o günde yaşa
yan en bilgili kişi olduğunu söyleyip (İbn
kasını teşkil
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