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ÞÜRAHBÎL b. SIMT
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Ebû Yezîd (Ebü’s-Sýmt)
Þürahbîl b. es-Sýmt b. el-Esved
el-Kindî eþ-Þâmî
(ö. 40/660 [?] )
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Sahâbîliði konusunda
ihtilâf edilen kumandan
ve vali.
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ÿMahmut Kavaklýoðlu

Hem Câhiliye hem Ýslâm döneminde yaþadýðý bilinmekle birlikte sahâbîliði konusunda ihtilâf edilmiþtir. Buhârî onun sahâbî olduðunu belirtirken Ýbnü’s-Seken ve Ýbnü’l-Esîr bunun kesin sayýlmadýðýný belirtmiþtir. Bazý kaynaklarda Ýbn Sa‘d’a dayanýlarak Þürahbîl’in Hz. Peygamber’i ziyarete geldiði ve bu ziyaret esnasýnda müslüman olduðu kaydedilmekteyse de Ýbn
Sa‘d’ýn onu Þamlý tâbiîlerin ilk tabakasýnda zikretmesinden dolayý bu bilgiye güvenilmeyeceði anlaþýlmaktadýr. Ýbn Hibbân’ýn
Þürahbîl’i eserinde hem sahâbe hem tâbiîn bölümünde kaydetmesi onun da bu
hususta kesin bir kanaate varamadýðýný
göstermektedir. Þürahbîl’in irtidad hareketlerini bastýrmaya yönelik askerî faaliyetlerde bizzat çarpýþtýðý, Yermük ve Kadisiye savaþlarýna katýldýðý, hatta Yermük’te babasýyla birlikte savaþtýðý (Ýbn Hacer,
el-Ý½âbe, III, 264) ve Kadisiye savaþýnýn önde gelen kumandanlarýndan biri olduðu
belirtilmektedir. Gerek Humus’un fethinde gerekse fetihten sonraki uygulamalarda bir kumandan sýfatýyla aktif rol oynadý. Humus’un boþaltýlmýþ evlerini müslümanlara taksim etti. Sýffîn Savaþý’nda Muâviye tarafýnda yer aldý. Pek çok muharebede kumandanlýk yaptý ve yirmi yýl kadar
Muâviye’nin Humus valiliði görevini yürüttü. Þürahbîl’in Humus’ta veya Sýffîn’de
öldüðü, cenaze namazýný sahâbî Habîb b.
Mesleme’nin kýldýrdýðý belirtilmekte, ölümü hakkýnda 36 (656), 40 (660) ve 42 (662)
gibi üç farklý tarih verilmektedir. Þürahbîl
b. Sýmt, doðrudan Hz. Peygamber’den, ayrýca Selmân-ý Fârisî, Ubâde b. Sâmit, Ömer
b. Hattâb, Amr b. Abese, Kâ‘b b. Mürre
gibi sahâbîlerden hadis rivayet etmiþ; kendisinden Cübeyr b. Nüfeyr, Amr b. Esved,
Kesîr b. Mürre, Sâlim b. Ebü’l-Ca‘d, Mekhûl b. Ebû Müslim gibi tâbiîler rivayette
bulunmuþtur. Þürahbîl’in gerek sened zincirinde yer aldýðý gerekse metninde isminin geçtiði rivayetler Kütüb-i Sitte ile diðer hadis kitaplarýnda kayýtlýdýr.
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Sâlikin
ilâhî aþký yoðun
ve sürekli biçimde yaþamasý
anlamýnda tasavvuf terimi.
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Sözlükte þürb “içmek” anlamýna gelir.
Kur’an’da üç yerde geçen (eþ-Þuarâ 26/
155; el-Kamer 54/28; el-Vâkýa 56/55) þirb
kelimesi “içecekten alýnan pay, hisse” demektir. Ayný kökten türeyen içecek þey,
içki anlamýndaki þarâbýn ise hem olumlu
(el-Ýnsân 76/5-6, 21; el-Mutaffifîn 83/28)
hem olumsuz (el-En‘âm 6/70; Yûnus 10/
4) kullanýmlarý vardýr. Kur’ân-ý Kerîm’de
cennette su, bal, yað ve hamrdan yapýlmýþ þarap ýrmaklarýnýn bulunduðu bildirilir (Muhammed 47/15). Ýçme eylemi daima
susamýþlýðý (ataþ) ve suya kanmayý (rey)
çaðrýþtýrýr. Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî kýyamet
günü kevser havuzundan bir defa içenlerin bir daha susamayacaðýný, cennette de
söz konusu içeceklerin sürekli olacaðýný
belirtir. Birincisine “susuzluðu ve harareti
gidermek için içme”, ikincisine “haz ve zevk
için içme” denir (el-Fütû¼ât, II, 724).
Tasavvufta þürb, temiz kalplerin ve ruhlarýn ilâhî ikramlardan kendilerine verilenlerle nimetlenmesi demektir. Bu hal, kulun rabbine yaklaþarak kalbine vârit olan
müþahede nurlarýyla nurlandýðýndan “susuz insanýn su içmesi” anlamýndaki þürbe benzetilmiþtir (Serrâc, s. 449). Hücvîrî
þürbü “taatin hazzý, ikramýn zevki, ünsün
lezzeti” þeklinde tarif ettikten sonra bedenin su ile, ruhun gönül huzuru ile tatmin edildiðini söyler. Ona göre þürb olmadan hiçbir þey gerçekleþmez (Keþfü’l-ma¼cûb, s. 507). Kuþeyrî þürbü zevk-rey ve
sekr-sahv terimleriyle açýklar. Zevk sâlikin ilâhî mânalarý tatmasý, þürb onlarla beslenmesinin süreklilik göstermesi, rey kanmadýr. Zevk þürbün baþlangýcý, rey sonucudur. Zevk “mânevî sarhoþluk” mânasýn-

da sekrin baþlangýcýný, þürb tam sekr halini, rey ise “mânevî uyanýklýk” anlamýnda
sahv halini ifade eder. Sühreverdî’ye göre
zevk iman, þürb ilim, rey ise haldir. Zevk
kalbine ansýzýn mânevî haller gelip giden
sâliklere (bevâdih, ehl-i zevk), þürb mânevî hallerin bir nebze daha kalýcý olduðu kiþilere, rey ise ahval ehline hastýr. Ýbnü’lArabî’ye göre zevk ilâhî tecellilerin ilk esasý, þürb tecellilerin ortasý, rey her makamýn son haddidir. Ýbn Acîbe ilmin meyvesinin amel, amelin neticesinin hal, halin
neticesinin zevk, zevkin neticesinin þürb
olduðunu söyler. Þürbü sekr, sekri de sahv
takip eder. Sahvdan sonra kemale ve vuslata ulaþýlýr. Tasavvuf edebiyatýnda su, süt,
bal þerbeti ve þarap farklý derecelerdeki
ilim, mârifet, aþk ve mestliðin simgeleri
diye kullanýlýr. Nitekim Hz. Peygamber
bir rüyasýný anlatýrken kendisine sunulan
bir kadehten süt içtiðini, artan kýsmýný
Hz. Ömer’e verdiðini ifade ettikten sonra
sütün ilmin simgesi olduðunu söylemiþtir
(Buhârî, “Ta.bîr”, 15, “Müsâkat”, 1; Tirmizî, “Rü,yâ”, 9; Nesâî, “Sýyâm”, 54).
Tasavvufta þürb ve þarap terimleri ilâhî
aþkla iliþkilendirilir. Zünnûn’a göre þürb
ilâhî muhabbeti avuç avuç, dolu dolu içmek ve kanmaktýr (Serrâc, s. 449). “Aþk
kadehinden öyle içtim ki bir daha susamadým” diyen Yahyâ b. Muâz er-Râzî’ye
Bâyezîd-i Bistâmî, “Dünyadaki bütün denizleri içsen bile kanmamalýsýn, hararetin
geçmemeli, daha fazlasýný istemelisin” demiþtir (Kuþeyrî, s. 221). Ýlâhî muhabbet
kadehinden bir defa içip kananlarýn yaný
sýra içtikçe harareti artanlar ve kanamayanlar da vardýr. Bâyezîd-i Bistâmî gibi
kanmanýn imkânsýzlýðýný savunanlar olduðu gibi aksi görüþ ileri sürenler de vardýr
(Ýbnü’l-Arabî, II, 551-552). Abdurrahman-ý
Câmî’ye göre aþk ve þarap kabarýp coþma, çeþitli þekillere girme, vücudun bütün zerrelerine sirayet etme, insaný mertlik, cömertlik ve tevazu hallerine kavuþturma özelliklerine sahiptir. Ýkisi de insaný
kendinden geçirir, kayýtsýz duruma getirir,
sýrlarýný ifþa etmesine sebep olur. Aþk ve
þarapta içme arzusu tükenmez, kanmak
söz konusu deðildir (Levâmi£, s. 122-127).
Þarâb-ý ezelî, þarâb-ý elest “kadîm tecellî”, þarâb-ý tevhid “ilâhî zâtta fâni olma”, þarâb-ý aþk “coþkun aþk”, þarâb-ý lâyezâlî “tecellî mertebeleri”, þarâbhâne “melekût âlemi ve ârifin iç âlemi” anlamlarýna
gelir (Ca‘fer Seccâdî, s. 498-503). Tasavvuf
edebiyatýnda þürb ve þarapla ilgili sembollerden kadeh ve kâse sâliki cezbeye sevkeden mânevî hali, ârifin gönlü ve ilâhî aþ269
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kýn þarabýyla mest olan kiþinin vücudunu,
sâkî ise insanda ilâhî aþký uyandýran, gönül kadehine ilâhî aþk þarabýný sunan kimseyi, mürþid-i kâmili ifade eder. Þarap vb.
remizlerle tasavvufî aþký anlatan çok sayýda þiir yazýlmýþtýr. Ýbnü’l-Fârýz’ýn el-Æa½îdetü’l-Åamriyye’si bu tür þiirlerin en
meþhurlarýndan biridir.
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Allah’ýn Hz. Peygamber,
Ali, Fâtýma, Hasan
ve Hüseyin’e
hulûl ettiðini ileri süren
aþýrý Þiî Þürey‘î’nin
(ö. II./VIII. asrýn sonlarý [?])
görüþlerini benimseyen
gålî fýrka
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(bk. G…LÝYYE; HULÛL).
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Hukukî muameleleri
ve mahkeme kayýtlarýný
belgeleme usulünü konu alan
ilim ve bu alanda yazýlan
eserlerin ortak adý.
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Sözlükte “hukukî muameleleri kayýt altýna almak üzere düzenlenen belge, senet” anlamýndaki þartýn çoðulu þürût ile
“yargý kararýný içeren belge, i‘lâm, mahkeme defteri” mânasýna gelen sicillin ço270

ðulu sicillât kelimelerinden oluþan bir tabirdir. Ýslâm’ýn erken dönemlerinden itibaren þürût kelimesi, hem hukukî muamelelere dair yazýlacak belgelerin düzenlenme esaslarýný tesbit eden ilmi hem de bu
alanda yazýlan eserleri ifade etmek için
kullanýlmýþtýr. Literatürde ilmü’þ-þürût ve’ssicillât, ilmü’t-tevsîk, ilmü’l-vesâik ve’ssicillât, ilmü ezkâri’l-hukuk, ilmü’s-sakk,
ilmü’l-mehâdýr ve’s-sicillât diye anýlan þürût ilminin Ýslâmî ilimler arasýnda seçkin
bir yere sahip bulunduðu ve bu ilmin gereklerine uygun belge düzenlemenin bilgi, sanat, kültür ve tecrübe iþi olduðu belirtilmiþ, müslüman toplumlarda bu iþle
uðraþma itibarlý bir meslek sayýlmýþtýr.
Kur’ân-ý Kerîm’de þartýn “eþrât” (alâmetler) þeklindeki çoðulu ile (Muhammed 47/
18) “sicil” (büyük kâðýt) kelimesi (el-Enbiyâ 21/104) birer defa geçmektedir. Birçok
âyette peygamberlere indirilen bildirim ve
hükümleri içeren metinler / yazýlar “kitâb”
(çoðulu kütüb) ve “sahîfe” (çoðulu suhuf)
kelimeleriyle ifade edilmiþ, ilmin tesbit ve
neþir vasýtasý olan yazýnýn, kalem, kâðýt,
defter gibi yazý malzemelerinin öneminden bahsedilmiþtir (meselâ el-Bakara 2/
282; el-Kalem 68/1; el-Ýnfitâr 82/11; el-Alak
96/1-5). Bu kelimeler ve türevleri hadislerde de geçmektedir (Wensinck, el-Mu£cem,
“þrt”, “scl”, “ktb”, “shf”, “klm” md.leri).
Ýslâmiyet’ten önce okuma yazma bilenlerin sayýsý az iken Kur’ân-ý Kerîm’in teþviki ve Hz. Peygamber’in aldýðý tedbirler
sayesinde toplumda okur yazarlarýn sayýsýnda önemli artýþlar meydana gelmiþ, kýsa zamanda yazýnýn kullanýmý yaygýnlaþmýþtýr. Kur’an’da borç iliþkisinin ispatýný
kolaylaþtýran hususlar üzerinde önemle
durulmuþtur (özellikle el-Bakara 2/282).
Hulefâ-yi Râþidîn döneminden itibaren bazý kiþiler hukukî muameleleri ücretsiz olarak yazýya geçirip belgelendirme iþiyle tanýnmaya baþlamýþ, diðer taraftan davalarýn çoðalmasý kadýlarý ayný mesele hakkýnda verilen hükümler arasýnda doðabilecek çeliþkileri gidermek için mahkeme
kararlarýný yazýlý hale getirmeye yöneltmiþtir. I. (VII.) yüzyýlýn ilk yarýsýndan itibaren Ýslâm coðrafyasýnýn geniþlemesi, müslümanlarýn çeþitli kültür ve medeniyet çevrelerine mensup topluluklarla yakýn temas
içine girmesi vb. etkenler hem hukukî muamelelerin yazýya geçirilmesine eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulmasýna yol
açmýþ, hem de bunlarla ve bu kapsamda
sayýlan mahkeme kayýtlarýyla ilgili belgelerin dil, üslûp ve içerik yönünden yeni þartlara uygun biçimde düzenlenmesini gerektirmiþtir. Böylece ilmü’þ-þürût ortaya

çýkmýþ, hukukî muamelerle ilgili belgeleri
düzenleme hizmeti serbest meslek þeklinde veya resmî görev olarak yerine getirilmiþtir (ayrýca bk. HÜCCET; MAHKEME; NOTER). Resûl-i Ekrem ve Hulefâ-yi Râþidîn
dönemlerinde belgeler daha ziyade tabaklanmýþ deriler, hurma dallarý, hayvanlarýn
kürek ve kaburga kemikleri gibi malzeme
üzerine yazýlýyordu. Emevîler’in sonlarýna
doðru belgelerin ince deri, kumaþ ve nihayet kâðýda yazýlmasý yaygýnlaþmýþ, Abbâsî
Halifesi Hârûnürreþîd devrinden itibaren
belgeler için kâðýt dýþýnda zorlukla saklanabilen, kýsa zamanda bozulabilen ve kolayca kazýntý ve silinti yapýlabilen yazý malzemelerinin kullanýmý yasaklanmýþtýr (Özcan, I, 178).
Ýlk tanýmlarýna Taþköprizâde’nin Miftâ¼u’s-sa£âde’siyle (II, 60) Kâtib Çelebi’nin
Keþfü’¾-¾unûn’unda (II, 1046) rastlanan
ve kýsaca “hukukî muameleler hakkýnda
yargý önünde geçerli ispat vasýtasý sayýlabilecek yazýlý belgelerin hazýrlanýþ metodunu öðreten ilim” þeklinde tanýmlanabilecek olan ilmü’þ-þürûtun konusu yazýya
geçirilip belgelendirilmesi açýsýndan hukukî muamelelerdir. Bu ilmin asýl amacý muamelelerin yazýyla belgelenmesi esnasýnda uyulmasý gereken kurallarý öðretmek,
diðer amacý ise üslûp ve içerik yönünden
uygulama birliðini saðlayacak örnek form
belgeler hazýrlamaktýr. Fakihler, bu ilmin
belirlediði ilkeler çerçevesinde belge düzenlenmesiyle elde edilebilecek faydalarý
þu þekilde sýralamýþtýr: Haklarýn korunmasý, ileride meydana gelebilecek ihtilâflarýn önüne geçilmesi, ihtilâfýn yargýya intikali halinde hakkýn ispatýnýn saðlanmasý,
ticarî, iktisadî ve hukukî iliþkilerde güven
ve istikrarýn temini, fâsid akidlerin önüne
geçilmesi (Serahsî, el-Mebsû¹, XXX, 167;
Hâcibzâde, vr. 1b). Ýlkelerinin bir kýsmýný fýkýhtan, bir kýsmýný inþâ ilminden, bir kýsmýný da baþta divan sistemi olmak üzere
devletin resmî belge düzenleme esaslarýndan alan þürût ilmi ayrýca toplumlarýn
örf ve âdetlerinden önemli ölçüde etkilenmiþtir. Dolayýsýyla bu ilim muâmelâtla ilgili hükümleri inceleme konusu yapmasý
yönüyle fýkhýn, edebî metinlerin üslûp ve
yazým kurallarýný inceleme konusu yapmasý yönüyle de edebiyatýn bir dalý þeklinde
kabul edilmiþtir. Fakihler þürût ilmini öðrenmenin dinî hükmünün toplum açýsýndan farz-ý kifâye, birey açýsýndan mendup
olduðu sonucuna ulaþmýþtýr (Karâfî, X, 152153; Ýbn Ferhûn, I, 248).
Þürût ilmi açýsýndan özel öneme sahip
baþlýca kavram ve terimler þunlardýr: 1.
Muamele. Düzenlenecek belgelerin konu-

