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ÖZET 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

SEHÂVÎ’NİN HOCALARI ÖZELİNDE IX. ASIRDA HANIM MUHADDİSLER 

 

Hayriye Betül ÖZCAN 

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Selçuk COŞKUN 

 

2015, 57 sayfa 

 

Jüri: Prof. Dr. Selçuk COŞKUN 

Doç. Dr. Arif ULU 

Yrd. Doç. Dr. Nevzat AYDIN 

 

İslâm dininin Kurân-ı Kerîm'den sonraki temel kaynağı olan hadislerin gelecek 

nesillere aktarımında, Hz. Peygamber (s.a.s) devrinden itibaren erkeklerin yanı sıra 

hanımlar da imkânları nispetinde kendilerini yetiştirmiş, çeşitli hizmetler ifa etmişlerdir. 

Ancak onların bu faaliyetlerini başlangıçtan günümüze taşıyacak müstakil bir eser 

bulunmamakla birlikte, sayısı gayet az olan birkaç ilmî çalışma belirli dönemlere has 

kılınarak yazılmış, hanımların yaşadığı devirlerdeki konumları ve eğitime katkıları ele 

alınmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, günümüzde kadınların eğitim ve öğretiminin 

lüzumunu ortaya koymak amacıyla hicrî IX. asrın büyük hadis âlimlerinden 

olan Sehâvî'nin (v.902/1496) yetişmesine katkı sağlayan hanımların Memlükler 

döneminde sosyal hayattaki konumu, eğitimi, ilme özellikle de hadis ilmine dair rivâyet, 

hıfz, tedris vb. hizmetleri tespit edilerek ele alınmıştır. Ayrıca es-Sehâvî'nin gerek icâzet 

alarak gerekse icâzet dışında bir yolla kendisinden hadis aldığı hanım hocaları, kendi 

telif ettiği ed-Dav'ül-Lâmi’ Li Ehli’l-Karni't-Tâsi‘ eserinden yola çıkılarak tespit edilip 

kısa hal tercemeleri verilmiştir. Mezkûr konuda Fatma KAVŞUT’un Kadınların Hadis 

İlmindeki Yeri Hicrî IX. Asır Memlükler Dönemi isimli çalışmasının olmasıyla birlikte 

bizim ortaya koyacağımız meseleler kendinden önceki bu çalışmanın tamamlayıcı 

zinciri olacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  Hanım Muhaddisler,  Sehâvî, Mısır, Hadis, İcâzet, 

Memlükler.   
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ABSTRACT 

MASTER THESIS 

 

WOMEN TRANSMITTERS OF HADITH IN IX. CENTURY WITH SPECIAL 

ATTENTION TO TEACHERS OF AL-SAHAWI 

 

Hayriye Betül ÖZCAN 

 

Advisor: Prof. Dr. Selçuk COŞKUN 

 

2015, page: 57 

 

Jury: Prof. Dr. Selçuk COŞKUN 

Assoc. Pr. Dr. Arif ULU 

Assist. Prof. Dr. Nevzat AYDIN 
 

From the age of Prophet Muhammad (PBUH) convey the hadith which is the 

second major source of Islam after the Quran to the next generations men as well as 

ladies educated themselves in proportion to the facilities they have and they perform a 

variety of services. But from the beginning till today there is no a self-contained work 

about their activities nevertheless there is a few scientific work which are written in 

specific certain periods about the position and contribution to education of the ladies in 

their times. In this work to reveal the need of the education of women we identified and 

adverted the ladies -in the age of Mamluks their position in the social life, about their 

education, science especially hadith science narrative, memorization and teaching- who 

are contributed to the growth of the great hadith scholar al-Sahawi (902/1496) in the 

hijri IX century. In addition, the hadith which al-Sahawi took with ijazat or without 

ijazat from his lady teachers are identified in his work al-Dav al-Lame Li Ahl al-Qarn 

at-Tase is given in short translations. As well as there is a study about the mentioned 

subject but the issues we will revealed are completed the study before. 

Key Words: Women transmitters, al-Sakhawi, Egypt, hadith, ijazat, Mamluks 
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ÖNSÖZ 

İslâm dini, kadınların ikinci sınıf bir varlık olarak görüldüğü bir toplumda sosyal, 

ekonomik ve hukukî olarak bulundukları konumlarını iyileştirmek için birtakım 

düzenlemelerde bulunmuştur. Kur’ân-ı Kerîm, daha huzurlu bir hayat sürmeleri için 

insanların çift yaratıldığını belirterek insan olması bakımından kadınla erkeği varlık 

olarak eşit bir statüde kabul etmiştir.
1
  Kadını da erkek gibi bir kul olarak Allah’a karşı 

iman ve salih amelle sorumlu tutmuştur.
2
 Erkek ve kadının kendilerine özgü hak ve 

sorumluluklarını belirtmiş, birbirleri arasında hâkim olması gereken sınırları, ölçüleri ve 

ilkeleri açıklamıştır. Hz. Peygamber’in de hanımlara yönelik sözleri ve davranışları 

Kur’ân-ı Kerîm’in çizdiği bu yapıya uygun biçimde gerçekleşmiştir.
3
 

Kadınların yaratılış, çocuk, eş ve anne olarak konumu, erkekler karşısındaki 

statüsü, ferdî ve içtimaî hayattaki hak ve sorumlulukları tarih boyunca çok farklı telakki 

ve uygulamalara konu olmuştur. İslâm muhalifi ideolojilerin iddialarına göre ataerkil 

yapı içinde kadınlar tarih boyunca ötelenmiş ve ilim, ticaret, siyaset vb. sosyal hayattan 

dışlanmayla karşı karşıya kalmışlardır. Fakat asılsız bir iddiadan öteye bir anlam 

taşımayan bu söylemlerin, bizzat tarih kitapları tarafından çürütüldüğü söylenebilir.  

Kadınların sosyal, ekonomik, hukukî vb. alanlarda konumlarını belirlemek için 

yaşadıkları dönem ve coğrafyanın sosyal, ekonomik, siyasî ve etnik yapısını göz önünde 

bulundurmak gerekir. Tarihteki bir dönem yahut bir toplum hakkında genel yargılara 

ulaşmaya çalışırken incelenen dönemin sosyal ve politik yapısını, bireylerin o 

dönemdeki yargılarını, olayların kendine has şartlarını göz önünde bulundurmadan 

yapılan her değerlendirmenin bir yönüyle de olsa eksik kalacağı aşikârdır.  

                                                           
1
 İlgili ayetler için bkz.: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden 

birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının…” Nisa: 4/1; 

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve 

merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir 

toplum için elbette ibretler vardır.” Rûm: 30/21. 
2
 Bkz.: “(Allah’ın emrine uyan) Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min 

kadınlar, tâate devam eden erkekler ve tâate devam eden kadınlar, (niyet, söz ve hareketlerinde) doğru 

erkekler ve doğru kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç 

tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve 

zikreden kadınlar, (işte) Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” Ahzâb: 

33/35; “Erkek veya kadın kim mü’min olarak iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. 

Ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz…”Nahl: 16/97; “Mü’min erkeklerle 

mü’min kadınlar birbirinin dostları ve yardımcılarıdır. Onlar iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye 

çalışırlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah 

rahmet edecektir…” Tevbe: 9/71. 
3
 Bkz.: M. Akif Aydın, “Kadın”, DİA, TDV Yay., İstanbul 2001, XXIV, 87. 
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İnsan toplumunun yaşayış düzeyindeki istikrarı için bir denge unsuru olan ve 

toplumun yarısını teşkil eden kadınlar, İslâm bilim kültür ve sanat tarihinde hadis, tefsir, 

fıkıh, edebiyat ve tasavvuf gibi alanlarda yer almış ve özellikle Kur’ân-ı Kerîm’den 

sonra ikinci temel kaynak olan hadis-i şeriflerin nesilden nesile sağlıklı şekilde 

aktarılması için ilmî bir çaba sarf etmişlerdir. Hz. Peygamber (s.a.s) döneminden 

itibaren sürdürülen bu gayretin Memlükler döneminde fevkalade bir düzeye ulaştığını 

söylemek yanlış olmaz. Hadis ilmi açısından değerlendirildiğinde ise durum yine 

böyledir. Nitekim hadis ilminde otorite olarak kabul edilen en ünlü şârihleri ve ricâl 

âlimlerinin ekseriyetinin bu dönemde yetiştiği bir gerçektir. Yine bu âlimler pek çok 

hanımdan ders okumuşlar ve icâzet verip almışlardır. Biyografi kitaplarından hareketle 

hicrî X. asırdan sonra hanımların Hadis ilmine ilgilerinin azalmış olduğu görülmektedir. 

Ancak zamanımızda ülkemizde ve diğer İslâm ülkelerinde sayıları az da olsa Hadis 

alanında akademik çalışmalar yapan hanımlar vardır. Dolayısıyla hanımların Hadis 

ilmine olan ilgilerinin devam ettiğini söylemek mümkündür. Günümüzde Hadis ilmi 

eğitimi veren İlahiyat fakültelerindeki kız öğrenci sayısına bakıldığında bu bağlamda 

karşımıza umut verici bir tablo çıkmaktadır. 

Bu çalışma genelde Memlükler döneminin dokuzuncu asrındaki hanımların 

konumu, özelde ise Sehâvî’nin bizzat kendisinin ders ve icâzet aldığı hanım hocaları 

konu edinmektedir. 

Araştırma giriş ve iki bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde Memlük 

Devleti’nin ele alınan zaman diliminin sınırları, dönemin önemi, eğitim açısından 

durumu, hadis ilmi hususunda öne çıkan yanları ve muhaddise kelimesinin çerçevesi 

üzerinde durulmuştur. Bunun yanında Sehâvî’nin ed-Dav’ü’l-Lâmi’ Li Ehli’l-Karni’t-

Tâsi‘ ( الالمع ألهل القرن التاسع الضوء ) adlı eseri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 

Birinci bölümün ilk kısmında Memlükler döneminde hanımların siyasî ve sosyal 

konumu, eğitim müesseseleri, hanımlar tarafından inşa ettirilen eğitim kurumları 

üzerinde durulmuş, daha sonra, ele alınan dönemdeki hanımların eğitimi, hadis ilmiyle 

iştigal etme sebepleri, hadis ilmindeki konumları ve muhaddiselerin semâ, kıraat gibi 

hadis öğrenme ve öğretme yöntemleri konu edinilmiştir. 
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İkinci bölümde ise Sehâvî’nin hayatı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra ed-

Dav’ü’l-Lâmi’ Li Ehli’l-Karni’t-Tâsi‘ ( الالمع ألهل القرن التاسع الضوء ) kitabında hal 

tercemelerini verdiği hanım hocaları üzerinde durulmuştur. Sehâvî’nin icâzet aldığı ve 

icâzet dışında başka bir yolla kendilerinden hadis öğrendiği muhaddiseler, ismi ile 

bilinen ve künyesi ile bilinenler şeklinde sınıflandırılarak ele alınmıştır. Sınıflandırma 

esnasında Sehâvî’nin de kullandığı Arapça harflerle alfabetik düzen esas alınmıştır.  

Son olarak, başta konunun seçimi olmak üzere çalışmanın her safhasında kıymetli 

yardımlarını esirgemeyen saygıdeğer hocalarım Prof. Dr. Selçuk COŞKUN ve Doç. Dr. 

Halit ÖZKAN’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Gayret bizden tevfik Allah’tandır. 

Erzurum-2015 Hayriye Betül ÖZCAN 
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GİRİŞ 

Anadolu’daki Toroslar’dan güneye doğru Suriye, Ürdün, Lübnan, Mısır, Kıbrıs, 

Hicaz ve Sudan bölgesinde Memlükler iki buçuk asır (m. 1250-1517) hâkimiyet 

sürmüşlerdir.  

 

Mısır ve Suriye’de Eyyûbîler’in zengin mirasını devralan Memlükler Türk asıllı 

Müslüman ve genelde Sünnî olan sultanlarla yönetilmişlerdir. Suriye ve Mısır’ı 

Haçlılardan temizleyerek İlhanlılar’ın ve Timur’un saldırılarını önlemiş ve dünyanın en 

eski ve en önemli medeniyet merkezleri olan bu beldeleri büyük ölçüde himaye 

etmişlerdir.
4
 

Memlük Devleti’nin ilmî ve kültürel hayatının gelişmesinde şüphesiz ki 

Haçlılar’dan kaçarak gelen mültecilerin arasında bulunan seçkin âlimlerin rolü 

büyüktür. Ayrıca Memlük sultanlarının desteğiyle de ülkeye gelen âlimlerin sayısı 

artmıştır. İlme ve âlimlere kıymet veren sultanlar ve devlet adamları çok sayıda çeşitli 

                                                           
4
 Bkz., Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslâm Tarihi (History of The Arabs), Trc. Salih Tuğ, İFAV Yay., 

İstanbul 2011, 923-924. 
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eğitim kurumları inşa ettirmişler ve buralardaki talebe ve müderrislerin ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere vakıflar tahsis etmişlerdir.
5
 

Çalışmanın konusu 800-900/1400-1500 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde 

eğitim faaliyetlerinin temelini dinî eğitim oluşturmaktadır. Bir kimse hangi eğitim alırsa 

alsın mutlaka belirli bir seviyede din eğitimi de alırdı. 

Eğitim ailede başlayıp çocuklar belli yaşa gelince mekteplerde devam etmiştir. 

Medrese, cami, hângâh, ribât, zâviye, hastane, kütüphane ve dolaylı da olsa türbeler bu 

dönemde eğitim veren merkezlerdendi. Ayrıca kız çocukları için eğitim evde devam 

ederdi. 

Memlükler dönemindeki âlimler birden fazla alanda uzmanlaşmış ve eser telifi 

açısından oldukça üretkendirler. Müspet ilimlerde özellikle de tıpta yol gösterici 

olmuşlardır. Çalışmanın sınırlarını belirleyen hicrî dokuzuncu asır İslâmî ilimler 

açısından da en önemli dönemlerden birisidir. Özellikle Hadis tarihinin en velud 

müelliflerinden bazıları bu dönemde yaşamıştır. Mesela, İbn Hacer (v. 852/1448), Aynî 

(v. 855/1451), Kastallânî (v. 923/1517), Süyûtî (v. 911/1505), Heysemî (v. 807/1405) 

ve Sehâvî gibi önemli âlimler bu dönemde Kahire’de yaşamışlardır. 

Memlükler döneminin sonu olan dokuzuncu asırda pek çok muhaddis darülhadis, 

cami hângâh ve zâviye gibi kurumlarda kadrolu olarak görev yapmışlardır. Halka açık 

derslerin ve imlâ meclislerinin yeniden akdedilmeye başlanıp canlanması, saraydaki ve 

ulema evlerindeki hadis hatimleri-Ramazan dersleri gibi özel zaman ve mekânlara 

mahsus derslerin gelenek haline gelip yaygınlaşması, hadis rihlelerinin devam etmesi, 

hadiste hafızlık makamının son temsilcilerinin bu dönemde görülmüş olması, 

muhaddislerin aynı zamanda devlet idaresi ile ilgili görevlerde yer almaları, hanım 

muhaddisler, hadis literatürünün şerh, câmi, zevâid ve fetâvâ gibi türlerinde eserlerin 

önemli örneklerinin bu dönemde üretilmiş olması, Moğol ve Timur istilalarından sonra 

kaybolan pek çok eserin derlemeci karakteri ağır basan âlimler tarafından oluşturulan 

eserlerde tekrar toplanmaya çalışılması ve hadis eğitiminde muhaddis ailelerinin önem 

kazanması gibi hususlar, hadis tarihi açısından dokuzuncu asrın en fazla dikkat çeken 

unsurlarıdır.
6
 

                                                           
5
 Bkz., Hitti, 938-956. 

6
 Halit Özkan, Memlüklerin Son Asrında Hadis, Klasik Yay., İstanbul 2014, 29-33. 



3 
 

Hanımlar hicrî ilk üç asırda hadislerin nesilden nesle aktarılması hususunda büyük 

gayret gösterdikleri gibi, üçüncü asırdan itibaren de hadise dair eserlerin rivâyeti işinde 

önemli bir hizmet ifa etmişleridir. Hadislerin rivâyetinde olduğu gibi hadis kitaplarının 

da müelliflerine ulaşan muttasıl bir isnada sahip olarak rivâyet edilmesi, muhaddislerce 

çok önemlidir. Bu yüzden daha çocuk yaşta dahi olsa hadis eserlerinin okunduğu 

meclislere katılmak önemsenmiştir. Hanım muhaddislerin birçoğunun bu şekilde icâzet 

aldığı görülmektedir. Bu yüzden biyografi kitaplarında özellikle de Sehâvî’nin ed-

Dav’ü’l-Lâmi’ Li Ehli’l-Karni’t-Tâsi‘ ( الالمع ألهل القرن التاسع الضوء ) adlı eserinde ileride daha 

ayrıntılı belirtileceği gibi pek çok hanımın küçük yaşta ilim meclislerine katıldığı ve 

icâzet hakkına sahip oldukları zikredilmektedir. On iki ciltlik bu eserin son cildinde 

1075 hanımın biyografisi bulunmaktadır ve çoğu hanımın okur-yazar olduğu dikkatleri 

çekmektedir. Sehâvî yaklaşık 400 tane hocadan ilmî anlamda istifade ettiğini 

söylemiştir.
7
 İşte bu 400 hocadan tespit edilebildiği kadarıyla 80’i Sehâvî’nin Hanım 

hocalarıdır. Telif ettiği mezkûr eserde bu 80 ismin kısa hal tercemelerine yer vermiştir. 

Kendilerinden hadis mevzusunda bir şekilde istifade etmiştir. Bu yüzden aralarında 

hoca-talebe münasebeti oluşmuştur. Bu münasebete binaen Sehâvî’nin anlatımlarından 

öğrenildiği ve fakat hepsinin hadis ile iştigal seviyelerinin tespit edilemediğinden 

dolayı, Sehâvî ile aralarında hocalık hukuku geçen bu hanımlara muhaddise olarak hitap 

etmek uygun görülmüştür. 

  

                                                           
7
 Sehâvî, ed-Dav’ü’l-Lâmî li Ehli’l-Karni’t-Tâsi‘, Dâru’l-Ceyl, Beyrut, tsz., VIII, 7. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MEMLÜKLER DÖNEMİNDE KADIN VE HADİS 

1.1. MEMLÜKLER DÖNEMİ’NDE SİYASÎ VE SOSYAL HAYATTA 

HANIMLARIN KONUMU 

Kadınların gerek aile hayatında, gerekse siyasî, ekonomik, ilmî ve hukukî 

alanlardaki konumunun belirlenmesinde şüphesiz içinde yaşanılan dönemin ve 

coğrafyanın sosyal, siyasî ve etnik yapısı belirleyici bir rol oynamaktadır. 

Memlükler döneminde kadınların siyasî, sosyal ve ilmî hayata oldukça iştirak 

ettikleri, onlara büyük değer verildiği, kadına bakışın genelde olumlu olduğu 

görülmektedir. Öyle ki bu durum batılı seyyahların dikkatini celb etmiş ve eserlerinde 

zikretmişlerdir.
8
 

Memlük toplumunda kadınların konumuna bakıldığında Türk-Arap-Pers 

kültürlerinin izlerini görmek mümkündür. Sultanlar, emirler ve diğer devlet adamları 

genelde hanımlarına çok değer verip kendileri için hatun, seyyide, hâvend, gibi çeşitli 

unvanlar kullanmışlardır. Ayrıca onlara karşı oldukça cömert davranıp, mal ve eşya 

cinsinden istedikleri her şeyi kendilerine sunmuşlardır. Özellikle sultan kızları veya kız 

kardeşlerinin evlenirken, bir kısmı kendilerine sunulan hediyeler ve istedikleri 

eşyalardan oluşan çeyizleri oldukça zengindir. Melikü’l-Eşref Şaban’ın kızının çeyiz 

eşyası rivâyete göre beş yüz deve ve on katır üzerinde taşınmıştır.
9
 Ayrıca doğum yapan 

sultan hanımı adına yedi gün süren gösterişli törenler düzenlenmiş, sultan ve ümera 

tarafından doğum yapan hanıma son derece değerli hediyeler verilmiştir.
10

 Dolayısıyla 

dönemin önde gelen hanımlarının büyük miktarda servet ve miraslarının olduğundan 

söz edilir. Örneğin Melikü’n-Nâsır Muhammed’in en meşhur hanımı olan Togay Hatun 

ardında büyük bir miras bırakmış olup, hayatta iken 1000 cariye ve 80 hizmetçiyi azat 

ettiği günümüze ulaşan bilgiler arasındadır.
11

 Bir diğer kayda değer örnek ise Melikü’l-

Eşref Şaban’ın annesi Hâvend Bereke Hanımdır. O vefat ettiğinde bıraktığı büyük 

                                                           
8
 İsmail Yiğit, “Memlükler Zamanında (1250-1517) Kadın”, DİD, 40(2), (Nisan-Mayıs-Haziran 2004), s. 

131. 
9
 İbn Tağrîberdî, en-Nücûmu’z-Zâhire fî Mülûki Mısr ve’l-Kâhire, Vizâratü’s-Sekâfe ve’l-İrşad, Kâhire 

1972, XI, 351. 
10

 İbn Tağrîberdî, IX, 119. 
11

 İbn Tağrîberdî, X, 238. 
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miras, oğlu ile yeni eşi Olcay’ı savaşa kadar götürmüştür.
12

  

Bununla birlikte hanımların siyasî hayatta genelde daha arka planda bir duruş 

sergiledikleri görülürken, aktif rol üstlendikleri de olmuştur. Memlükler, tarihte bir 

kadın sultan tarafından yönetilen nadir devletlerden biridir. Hatta kadınların devlet 

siyasetinin yönlendirilmesindeki etkisi bakımından, diğer İslâm devletlerini geride 

bıraktığı söylenebilir. Türk asıllı Melike Şecerü’d-Dürr, ilk Memlük hükümdarı 

sayılmaktadır.  Devletin zor zamanlarında zekâsı, dirayet ve cesaretiyle karşılaştıkları 

güçlüklerin üstesinden başarıyla gelerek halkın takdirini ve sevgisini kazanmıştır.
13

   

Sultanların üzerinde etkili olan kadınlar da azımsanmayacak derecede fazladır. 

Eşleri hayatta iken siyasette genelde bir adım geride görülen sultan hanımları, dul kalıp 

oğulları küçük yaşta tahta çıkınca siyasette daha etkili olmaya fırsat bulmuşlardır. 

Böylece sultanın annesi ve hanımı büyük emirlerin arasında yer alabilmiş, işleri 

emirlerin tutuklatılıp zehirlenmelerine kadar vardırabilmişlerdir.
14

 Bazen de sultan ile 

emirler, valiler ve tacirler arasında elçilik görevi üstlenmişlerdir. El-Melikü’s-Saîd 

Bereke Han’ın annesi bu görevi üstlenen sultan validelerinden sadece bir tanesidir. 

Muhalif emirlerle başı dertte olan sultan, sulh yapmak üzere annesini emirlerle arasını 

bulmak üzere elçi olarak göndermiş ve olumlu sonuç almıştır.
15

 Sultan Melikü’n-

Nâsır’ın daha önce zikredilen çok sevdiği hanımı Togay Hatun’un, sultan üzerindeki 

etkisini duyan bazı tacirler, devlet ehlinden alacağını tahsil etmek üzere müşkülünü 

sultanın hanımına iletmiş ve ihtiyaçları giderilmiştir.
16

 

Memlüklerde kadınların daha çok mimarî alanda aktif bir görev üstlendiklerini 

söylemek yanlış olmaz. Hükümdarların hanımları ve annelerinin yanı sıra önde gelen 

ailelere mensup pek çok hanım cami, türbe, zâviye, ribât, sebil gibi eserler inşa ettirip 

bu eserler için vakıflar kurarak pek çok sosyal hizmetin görülmesine katkıda 

bulunmuşlardır.
17

 Kesin kuralları olan ribâtlarda özellikle dul, boşanmış ve terk edilmiş 

kadınlara bakılıp emniyetli bir yer sunulmasının yanında kadınlar, şeyhalar tarafından 

verilen fıkıh, hadis, tefsir, tasavvuf ve kıraat dersleriyle eğitilip korunmuşlardır. 

                                                           
12

 İbn Tağrîberdî, XI, 60. 
13

 İsmail Yiğit, Memlükler (648-923), Kayıhan Yay., İstanbul 2008, s. 19. 
14

 Samira Kortantamer, “Memlük Toplumunda Kadın”, Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, V, 

773. 
15

 İbn Tağrîberdî, VII, 266-267. 
16

 İbn Tağrîberdî, IX, 116. 
17

 Birkaç örnek için bkz.: Sehâvî, XII, 44, 98, 113. 
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Hanımlar aynı zamanda eğitime de önem vererek pek çok medrese inşa ettirmiş, 

bunların idare ve tedris işleriyle de ilgilenmişlerdir. Memlüklerde sultan veya emir 

eşlerinin yahut yönetici sınıfının dışında olan varlıklı hanımların yaptırdığı medrese, 

zâviye ve ribâtları, ve ayrıca buralarda aldıkları görevleri örnek teşkil etmesi açısından 

birkaç misalle şöyle sıralanabilir: 

1- Elif bint İlmü’d-Dîn Salih b. Ömer b. Raslân el-Bulkinî: Dedesinin 

medresesinin idare ve eğitim işlerini üstlenmiştir.
18

 

2- Ergun Hatun: Trablus Şam’daki Medresetü’l-Hâtuniyye’yi inşa ettirmiştir.
19

 

3- Hüsnâ bint Ali b. Muhammed b. Vefâ eş-Şâzelî: İnşa ettirdiği ribâtta şeyha 

olarak görev yapmıştır.
20

  

4- Hatice bint Emir Hâc es-Salihî: saygın bir emirin eşi olan Hatice Hanım 

fakirler ve dul kadınlar için bir ribât yaptırmıştır.
21

 

5- Hatice bint Dirhem: Mısır’da Medresetü câmii Şihâbeddin adıyla bilinen 

medreseyi inşa ettirmiştir.
22

 

6- Zeyneb bint Celâleddin Abdurrahman b.. Sirâceddin Ömer b. Raslân el-

Bulkinî: Yukarıda zikrettiğimiz Elif Hanım’ın kardeşidir. O da dedesinin 

medresesinde çalışmıştır.
23

 

7- Zeyneb bint el-Alâ Ali b. Bedreddin Muhammed el-Hanefî: Dul hanımlar için 

ribât yaptırmıştır.
24

 

8- Selâme bint el-Melik el-Mücahid Ali b. el-Müeyyed Davud b. Yusuf: Bir 

medrese inşa ettirerek yönetimini âlimlerden ileri gelen bir gruba teslim 

etmiştir.
25

 

9- Seyyide Celîle el-Kübra: Sultan Kalavun’un kızı ve Emir Bektemir el-

Hicazî’nin hanımıdır. Hicâziyye Medresesini inşa ettirmiştir.
26

 

10- Sitt Kelîle: Asıl adı Dolay bint Abdullah et-Tatariyye olan mezkûr hanım 

                                                           
18

 Sehâvî, XII, 6-7. 
19

 Ömer Rıza Kehhâle, A‘lamü’n-Nisa fî ‘Âlemeyi’l-Arab ve’l-İslâm, Müessesetü’r-Risâle, Dımaşk 2011, 

I, 35. 
20

 Sehâvî, XII, 20. 
21

 Sehâvî, XII, 25-26. 
22

 Kehhâle, I, 244. 
23

 Sehâvî, XII, 41. 
24

 Sehâvî, XII, 44-45. 
25

 Sehâvî, XII, 66. 
26

 Yasemin Kaçar, Bahrî Memlûk Devleti’nin Eğitim Sistemi ve Medreseler (1250-1382), 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat 

2006, 98. 
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nüfuzlu bir emirin eşidir. Bir ribât inşa ettirmiştir.
27

 

11- Şemsiyye bint Hasen b. Aclân b. Rümeyse: Önceleri ribât olarak hizmet 

veren “Medresetü’l-Eşrefiyye”’nin sahibesidir.
28

 

12- Şirin er-Rûmiyye: Sultan Nâsır Şerafeddin b. Berkûk’un annesidir. Mekke’de 

harabe halinde bulunan “Ribâtü’l-Havzî”’yi yenilemiş ve burası adına bir 

vakıf tahsis etmiştir.
29

 

13- Aişe bint Ali b. Abdullah b. Atiyye er-Rufâî: Mekke’de Zahiriyye ismi ile 

anılan bir ribât yaptırmıştır ve burası için vakıf kurdurmuştur. Ayrıca burada 

şeyha olarak görev yapmıştır.
30

 

14- Fatıma bint Kanbay el-Umerî en-Nâsırî Ferec: Sultan Çakmak’ın eşidir. Bir 

medrese yaptırmış ve Hanefî mezhebine göre fıkıh dersleri vermiş, hadis ve 

tefsir okutmuştur.
31

 

15- Fatıma bint. Nâsırüddin Muhammed b. Şihâbeddin Ahmed: Mekke’de 

kimsesiz kadınlara bir ribât vakfetmiştir.
32

 

16- Fatıma bint Cemâleddin Yusuf: Dul kadınlar için bir zaviye yaptırmış, şeyha 

lakabıyla anılmıştır.
33

 

17- Fatıma bint Süleyman b. Abdülkerim el-Ensâriyye ed-Dımeşkiyye: Büyük bir 

servete sahip olan bu muhaddisenin Suriye’de yaptırdığı birkaç medrese ve 

tekkeleri bulunmaktadır.
34

 

18- Fâide bint el-İmam Kâdi’l-Feyyum Muhibuddin el-Kuraşî el-Ukaylî: İbnü’ş-

Şeyha olarak bilinen Nureddin Ali b. Eyyûb’un annesidir. Zahiriyye ribâtını 

inşa ettirmiştir.
35

 

19- Tezkârbây Hatun bint el-Melikü’z-Zahirî Baybars: Sultan Baybars’ın kızı 

olan mezkûr hanım Bintü’l-Bağdâdiyye isimli âlime için Ribâtü’l-

Bağdâdiyye’yi inşa ettirmiştir. Hem bu hanım hem de maiyetindeki âlimeler 

faziletli ve bilgili kadınlar olup, yardımcılarıyla Şam ve Mısır’dan gelen 

                                                           
27

 Makrizî, Kitâbü’l-Mevâ‘iz ve’l-İ‘tibâr bi Zikri’l-Hitât ve’l-Âsar, Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, 

Kâhire 1987, II, 428. 
28

 Sehâvî, XII, 69. 
29

 Sehâvî, XII, 69. 
30

 Sehâvî, XII, 77. 
31

 Sehâvî, XII, 98-99. 
32

 Sehâvî, XII, 102. 
33

 Sehâvî, XII, 113. 
34

 Kortantamer, 774. 
35

 Sehâvî, XII, 114. 
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kadınlara yardım edip onları eğitmişlerdir.
36

 

20- Şecerü’d-Dürr Ümmü Halîl es-Sâlihiyye: Memlüklerin ilk ve tek hanım 

sultanıdır. Kendi adıyla maruf olan bir medrese ve hamam inşa ettirmiştir.
37

 

Ayrıca Memlüklerde hanımlar kendileri için köşk, ev ve türbe yaptırırlarken han, 

hamam, cami, mescit sebil gibi halkın hizmetine çalışan yapılar da inşa ettirmişlerdir. 

İlk Hanım Sultan Şecerü’d-Dürr,
38

 Sultan Eşref Halîl’in
39

 ve Sultan Baybars’ın eşi
40

 

hamam, Melikü’n-Nâsır’ın eşi Togay Hatun
41

 hangâh ve yine Melikü’n-Nâsır’ın 

dadısı
42

 ve cariyesinin
43

 ayrı ayrı inşa ettirdiği camiler ve Sultan Çakmak’ın cariyesi 

Surbây el-Çerkesî’nin yaptırdığı su kemeri, sebil ve hamamlar
44

 bu çerçevede 

sayılabilen onlarca eserden yalnızca birkaçıdır. 

Hükümdarların yanı sıra Mısır halkının genelinin kadınlara değer verdiğini onlara 

karşı olumlu bir bakış açısına sahip olduklarına dair deliller yine bu dönemde yazılan 

eserlerde mevcuttur. Kızlara ve hanımlara Sittü’l-Kirâm, Sittü’n-Ni‘me, Sittü’l-Kudât, 

Sittü’l-Amâim, Sittü’l-Yemen, Sittü’l-Arab, Sittü’l-Hutabâ gibi isim ve lakapların 

verilmesi bu müspet düşünceyi destekler mahiyettedir.
45

 Nitekim bu isimleri hanımlara 

o dönemde takdir, ta‘zim ve tezkiye için kullanılmasının
46

 yanı sıra ilimdeki 

derecelerinin üstünlüklerine işaret amaçlı da kullanılmıştır.
47

 Muasır kaynaklarda 

özellikle ilim ve tasavvufla uğraşan hanımların hayatları hakkında bilgi verilirken yine 

takdir ve değer içeren ifadeler kullanılmıştır.
48

 Sadece hanımlara ait tekke, zâviye ve 

ribâtlar, o dönemde hanımlara gösterilen himayeyi en güzel şekilde örneklemektedir.  

Kaynaklarda tespit edildiği kadarıyla bu dönemde sosyal hayatta hanımlar dikkat 

çekecek derecede önemli bir yere sahiptirler. Çarşılara çıkmak ve ilim tahsili için 

                                                           
36

 Makrizî, II, 427-428. 
37

 Kehhâle, II, 105-107. 
38

 Kehhâle, II, 106. 
39

 Makrizî, II, 81. 
40

 Makrizî, II, 83. 
41

 Makrizî, II, 425-426. 
42

 Makrizî, II, 313. 
43

 Makrizî, II, 326. 
44

 Sehâvî, XII, 66. 
45

 Sehâvî, XII, 123, 124, 130, 134, 136, 137, 138, 152. 
46

 İbnü’l-Hâc, el-Medhal, Mektebetü Dâri’t-Türâs, Kâhire 1981, I, 238; Ayrıca bkz., el-Anzî, el-Hayâtü’l-

Fikriyye fî Asri’l-Memlûki’s-Sânî fî Mısr ve’ş-Şâm ve’l-Hicaz 784-923 H. 1384-1517 M., el-Hey’etü’l-

Ammeti’s-Suriyye li’l-Kitab, Dımaşk 2010, 132. 
47

 el-Anzî, 210. 
48

 Sehâvî, XII, 4, 78-79, 90, 118, 150. 
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meclislere devam etmek gibi etkinliklerde bulunan hanımlara genelde olumsuz bir tavır 

sergilenmemiştir.
49

 Onların arasından meşhur âlimler ve şairler yetişmiştir. Dönemin 

meşhur âlimlerinden olan Sehâvî, 12 ciltlik ed-Dav’ü’l-Lâmi’ Li Ehli’l-Karni’t-Tâsi‘ 

( الالمع ألهل القرن التاسع الضوء ) adlı eserinin son cildinde hicrî dokuzuncu asırda vefat etmiş 

meşhur hanımların hayatlarını konu edinmiştir. Eserde yer alan 1075 hanımın çoğunun 

ilimle iştigal etmesi ve önemli bir kısmının da siyasî anlamda etkin olması dikkat çekici 

hususlardandır. 

Hanımların müşterek hayatta kendini göstermeleri sadece ilmî ve siyasî alanlarla 

sınırlı kalmamıştır. Şeyhalar, ebeler, dadılar ve şairlerin
50

 yanı sıra ticaretle uğraşan 

Aişe el-Acemiyye Hanım
51

, annesinin vakıflarının nazırlığını üstlenen Zeynep bint 

Kemâl Ebü’l-Fadl Hanım
52

, kadınların hayatın her alanında yer aldıklarını gösteren 

örneklerden sadece birkaçıdır. Bu durum İtalyan bir seyyahın dikkatini çekerek 

Kâhire’de etkin bir şekilde ticaretle uğraşan çok sayıda kadının olduğunu, toptancı bir 

tacirin yapacağı gibi, İskenderiye’ye, Dimyat’a gidip bütün Mısır’ı dolaştıklarını ve 

şehirde ağır yükler taşıyabilen gösterişli bineklerin sırtlarında dolaştıklarını 

kaydetmiştir.
53

 Ayrıca Memlük toplumundaki hanımların çoğunun üretken olduğu, 

özellikle tekstil alanında üretime evlerinden ip eğirerek gelir sağladıkları ve bu 

bütçeleriyle kendilerine ait gayrimenkullere sahip oldukları yine kaynaklarda 

belirtilmiştir.
54

. 

Ancak tüm bu olumlu değerlendirmelerin yanında Memlüklerde toplumun 

bütünüyle hanımlara değer verdiğini ve hanımların layık oldukları konumda 

bulunduğunu söylemek doğru değildir. Şecerü’d-Dürr gibi,  sultanla evlenmesi 

neticesinde büyük hanım mertebesine eren, hatta tahta çıkan bir cariyenin olmasının 

yanı sıra halk arasında cariyelerden istismar edilenlerin varlığı da üzücü bir gerçektir. 

 

 

                                                           
49

 Yiğit, Memlükler Zamanında (1250-1517) Kadın, 140. 
50

 Sehâvî, XII, 78-79, 107, 118. 
51

 Sehâvî, XII, 82. 
52

 Sehâvî, XII, 46. 
53

 André Clot, Kölelerin İmparatorluğu Memlüklerin Mısır’ı 1250-1517 (L’Egypte de Mamelouks: 

L’empire des esclaves 1250-1517), Trc. Turhan Ilgaz, Epsilon Yay., İstanbul 2005, 209. 
54

 Yossef Rapoport, “Women and Gender in Mamluk Society”, Mamluk Studies Rewiew, Middle East 

Documentation Center, Chicago 2007, 11(2),  22-26. 
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1.2. MEMLÜKLER DÖNEMİ’NDE HANIMLARIN EĞİTİMİ  

Memlüklerde hanımların, Mısır’ın entelektüel ve dinî hayatında aktif bir biçimde 

rol aldıkları söylenebilir. Avrupa’da istisnalar dışında kültürlü kadınların hemen hemen 

bulunmadığı bu dönemde, Mısır’da okuyup yazabilen orta sınıfa mensup oldukça fazla 

hanım mevcuttur.
55

 

İlköğretim kurumlarına tekâbül eden mektepler, mescitler, daha çok seyyâh 

dervişlerin konakladıkları yer olarak kullanılan belirli bir tarikata mensup olmayan 

gerektiğinde devletin tayin ettiği yöneticiler tarafından idare edilen hangâhlar,
56

 hicrî 

IX. asırdan itibaren askerî niteliğini kaybedip dinî ve tasavvufî bir karaktere bürünen 

ribâtlar,
57

 genelde bir şeyh ile dervişlerinin yaşadığı küçük tekkeler olarak işlev gören 

zâviyeler,
58

 medrese, kütüphane ve teorik/pratik derslerin bir arada bulunduğu 

hastaneler Memlükler döneminin önemli eğitim merkezleridir. Ribâtlar ve zâviyeler o 

dönemin kaynaklarında ayrı ayrı zikredilmelerine rağmen aralarındaki farkın ne olduğu 

belirtilmemiş, bu yüzden bazı tarihçiler aynı işleve sahip olduklarını söylemişlerdir.
59

 

Katkısı diğerleriyle kıyaslanamayacak derecede olsa da bahsedilen bu ilmî çevrelerin 

içine türbeleri de katmak gerekir. Buralarda belirli günler için tahsis edilmiş hocalar 

Kur’ân-ı Kerîm okuyup, Sahîhu’l-Buhârî hatimleri yapmışlardır. Tabiî bir şekilde 

hocanın etrafına öğrenciler toplanır ilmî bir meclis oluşurdu.
60

 Ancak eğitim verilen 

yerler bu müesseselerle sınırlı değildir.  

Çocuklar, erkek ya da kadın bir hocaya emanet edilmeden önce ilk eğitimlerini 

aileleri tarafından görmüşlerdir. Kız çocuklarının –en azından küçük yaşta aldıkları 

eğitim- erkek çocuklarına verilen eğitimin aynıydı. İlk mekteplere gönderilen çocuklara 

okuma, yazma, küçük dualar ve uygulayabilecekleri sünnetler öğretiliyordu.
61

 Kızlar 

daha sonra dinî alanda ya da başka alanlarda da eğitimlerini sürdürebiliyorlardı. Evde ya 

bir müeddib ya da bir akraba tarafından eğitim görürlerdi. Kaynaklarda küçük yaştan 

itibaren kızların babaları, erkek kardeşleri, eşleri yahut dedeleri tarafından eğitildikleri 

                                                           
55

 İslâm öncesi ve Peygamber (s.a.s) devrinde kadınların eğitimi için bkz.; Nusrettin Bolelli, Kadınların 

Hadis İlmindeki Yeri, İFAV Yay., İstanbul 1998, 15-37. 
56

 M. Baha Tanman-Sevgi Parlak, “Tekke”, DİA, TDV Yay., İstanbul 2011, XL, 371-372. 
57

 İsmail Yiğit, “Ribât”, DİA, TDV Yay., İstanbul 2008, XXXV, 78. 
58

 Tanman-Parlak, “Tekke”, XL, 371. 
59

 Yiğit, “Ribât”, XXXV, 78. 
60

 el-Anzî, 211.  
61

 İbnü’l-Hâc, II, 316, 322. 



11 
 

zikredilmektedir. Bunun haricinde okumuş kadınlar da kızlarına, kız torunlarına, 

oğullarına veya erkek kardeşlerine eğitim veriyorlardı. Gerek ailede başlayan gerekse 

ilk mekteplerde başlatılan bu eğitim, kız öğrencilerin çoğunun ilerleyen yıllarda ilimle 

alâkalarının kesilmemesine ve aralarından ilmî anlamda meşhur pek çok hanım 

yetişmesine vesile olmuştur.
62

 Bu iyi eğitimli hanımlar tekke, zâviye, şahsî ev ve 

ribâtlarda muhaddise ve vaize olarak hizmet edebilmişler, diğer hanımların 

yetişmelerine katkı sağlamışlardır. Fatıma bint Sehl, bazı mescitlerde hanımlara vaaz 

eden bir muhaddise olarak kaynaklarda zikredilmiştir.
63

  

Hanımlar ailenin dışındaki kişiler tarafından da eğitilmişler, talebe olarak umumî 

eğitim müesseselerinde yakın akraba veya hemcinslerinden başka erkeklerle beraber –

onlardan ayrı bir yerde oturarak- rivâyet ve imlâ meclislerine katılıp icâzet 

alabilmişlerdir. Örneğin; 687 yılında Şam’da Ömer Camii’ndeki büyük bir sınıfa 

verilmiş on bir ders, İbn el-Sayrafî tarafından h. 736 yılında Halep’te aralarında 

hanımların da bulunduğu 200’den fazla öğrencinin olduğu altı ders sadece birkaç 

misaldir.
64

  

Belirli bir ilmî seviyeye erişen hanımlar, talebe olarak kalmayıp zâviye ve ribât 

gibi çeşitli kurumlarda hemcinslerinin dışında erkeklere de dersler vermişlerdir.
65

 

Memlüklerin son döneminde aktif olarak ilimle meşgul olan şeyhlerin sayısı 310, 

şeyhaların sayısı ise 43 olarak kaydedilmiştir.
66

 Zâhiriye ribâtı şeyhası Fâide Hanım 

bunlardan biridir.
67

 Umm Abdullah’ın Şam’da kadın erkek karışık 50 kişiden fazla 

öğrencisi olan bir sınıfa altı ders verdiği kaydedilmiştir.
68

 Azîziye ve Dıyâiyye 

Medreseleri gibi bazı mühim eğitim müesseselerinde Ni‘me bint Ali, Umm Ahmed 

Zeyneb bint el-Mekkî ve daha başka muhaddiselerin bazen müstakil, bazen erkek 

muhaddislerle müştereken dersler verdiği, Hatîp el-Bağdâdî’nin çeşitli kitap ve 

                                                           
62

 Clot, 208. 
63

 Kehhâle, II, 424. 
64

 Muhammed Zübeyr Sıddıkî, Hadis Edebiyatı Tarihi: Menşei, Tekâmülü, Hususiyetleri ve Tenkidi 

(Hadith Literature: Its origin, Development, Special Features and Criticism), Trc. Yusuf Ziya Kavakçı, 

İrfan Yay., İstanbul 1966, 137 
65

 Fatma Kavşut, Kadınların Hadis İlmindeki Yeri Hicrî IX. Asır Memlükler Dönemi, (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), AÜSBE, Ankara 2004, 117. 
66

 Sâlih Yusuf Ma‘tûk, ‘İlmü’l-Hadîs fî Mekketi’l-Mükerreme: Hilâle Asri’l-Memlûkî h. 648-923, 

Müessesetü’r-Reyyân, Beyrut 2000, 484. 
67

 Sehâvî, XII, 114. Ayrıca bu medresenin kütüphanesi hanımlar tarafından istinsah edilen muhtelif 

yazmalara sahiptir. Bkz. dipnot, Sıddıkî, 138. 
68

 Sıddıkî, 137. 
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risâlelerinde anlatılmıştır.
69

 Ayrıca bu dönemde hanımlardan bazılarının medreseler 

kurarak, yönetim ve tedris işleriyle de meşgul oldukları görülmektedir.
70

 Sittü’ş-Şam 

tarafından yaptırılan medrese İmam Şafiî mezhebine göre ders veren ve alan kimselere 

tahsis edilmiştir.  

Mezkûr dönemde ilim öğrenmeyi sadece medreselerde verilen eğitimle sınırlı 

görmek, talebelerin büyük çoğunluğunun nasıl ilim tahsil ettiğini gözden kaçırmaya 

sebep olabilir.
71

 Nitekim bu asırda ilmî faaliyetler evlerde, çarşılarda, dükkânlarda vb. 

mekânlarda da sürdürülüyordu. Duruma bir açıklık getirebilmek için dönemin meşhur 

âlimlerinden olan İbn Fehd’in Kahire’de kendisinden ders aldığı, doksandan fazla olan 

hocasının yarısından çoğunun herhangi bir medrese yahut kurumda ders vermediğini 

zikretmek gerekir.
72

 Yine hanımlara ders veren şeyhalar medrese dışında evlerinde veya 

hanımlar için özel olarak inşa edilen tasavvufî eğitimle birlikte fıkıh, tefsir, hadis ve 

kıraat ilimlerinin okutulduğu ribât ve zâviyelerde çok sayıda hanıma ders vermiş, 

eğitimleriyle ilgilenmişlerdir. Örneğin; Fatıma bint Muhammed b. Ebû Bekr ve 

Ümmü’l-Kasem Hanım, evlerini bayanlara açarak hayatlarını onları eğitmeye 

adamışlardır.
73

  

Bu iki örnekte de olduğu gibi ilimle uğraşan hanımlar nadiren aile hayatı 

kurmayarak kendilerini eğitime vakfetmişlerdir. Genelde evlenip çocuk sahibi olmuşlar 

ve ilmî uğraşlarına devam etmişlerdir. Bazılarının birkaç defa evlendikleri 

görülmektedir ama aralarında nadiren hiç evlenmemiş olanlara da rastlanmaktadır. 

Yine bu dönemde büyük hadis âlimlerini dinleyebilmek ve âli isnada sahip 

olabilmek için rihlelerin düzenlendiği, bu ilmî geleneğin devam ettiği görülmektedir. 

Bir sonraki başlıkta anlatılacağı üzere Mısır-Şam arasında gidip gelen hanımların sayısı 

azımsanmayacak kadar fazladır. 
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 Sıddıkî, 137-138. 
70

 Sehâvî, XII, 6, 20, 25, 69, 98. 
71

 Michael Chamberlain, Ortaçağ’da Bilgi ve Sosyal Pratik, Şam 1190-1350 (Knowledge and Social 

Practice in Medieval Damascus 1190-1350), Trc. Büşra Kaya, Klasik Yay., İstanbul 2014, 108. 
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1.3. MEMLÜKLER DÖNEMİ’NDE HANIMLARIN HADİS İLMİNDEKİ YERİ 

İslâm dininde ilim öğrenmek, hem erkekler için hem kadınlar için aynı öneme 

sahiptir. Bu sebeple tarih boyunca İslâm âleminde ilmî sahada meşhur hanımlara Mısır, 

İspanya ve hatta Afrika sahralarında rastlamak mümkündür.
74

 Ancak hanımların ilimle 

meşguliyetleri en çok hadis sahasında görülür.  

Hanımların hadis ilmi ile iştigal etmelerini sağlayan sebepler şu şekilde 

açıklanabilir; Kurân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber’in üsve-i hasene olarak tanıtılması,
75

 

ona tâbî olup itaat edilmesinin emredilmesi Müslümanlar için peygamberini daha iyi 

tanıma ve onun emirlerini öğrenme arzusu uyandırmıştır. “Bizden bir söz işitip de onu 

muhafaza eden ve başkasına ulaştıranın Allah yüzünü ak etsin”
76

 ve “…Kim ilim talebi 

maksadıyla bir yola girerse, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır…”
77

 gibi, hadis 

almaya ve rivâyet etmeye teşvik kabilinden irad olunan hadis-i şeriflerdeki müjdeye nail 

olma çabası, hanımları bu ilimle iştigal etme sebepleri arasında sayılabilir. İlim 

öğrenmenin her mü’min ve mü’mine için farz kılındığı İslâm dininin ikinci kaynağı 

olan hadis-i şeriflerde itikat, ibadet ve ahkâm ile ilgili konuların bulunması, ilginin bu 

alana doğru yönelmesinin nedenlerindendir.  

Ayrıca hadis ilminin okumanın yanı sıra dinleme ve ezberleme yoluyla 

öğrenilmesi hanımların bu alana yönelmelerini kolaylaştırmıştır.
78

 Okuma-yazma 

bilmeyen hanımlar da hafızalarından çok rahat rivâyette bulunabilmişlerdir.  

Hanımların yetişmesinde çok büyük katkısı olan aile geleneğini de zikretmemiz 

gerekir. Hadis öğrenme konusunda en şanslı olan hanımlar genellikle muhaddislerin, 

özellikle de medreselerde ikamet eden müderrislerin kızları olmuştur.
79

 Bazen esnaf 

kızlarından da ilme merak sarıp yetişenler olmuşsa da ilimle iştigal eden hanımların 

çoğu eğitimli ailelerden gelmişlerdir. Hanım muhaddislerin çok büyük bir kısmı aile 

eğitimi sayesinde kendilerini geliştirmişler, hadis rivâyeti ile olan meşguliyetlerini bir 

                                                           
74

 Muhammet Tayyip Okiç, Bazı Hadis Meseleleri Üzerine Tetkikler, Osman Yalçın Matbaası, İstanbul 

1959,  24. 
75

 Ahzâb: 33/21. 
76

 Tirmizî, İlim: 7; Ebû Dâvûd, İlim: 10. Ayrıca bkz. İbn Mâce, Mukaddime: 18. 
77

 Müslim, Zikir: 38. 
78

 Bolelli, 226. 
79

 Özkan, 80. 
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aile geleneği içinde sürdürmüşlerdir.
80

 Bu sebepledir ki Sehâvî, hayatlarından kısa kısa 

bahsettiği kimi hanımlar için ailelerine atıfta bulunarak “min beyti ‘ilmin ve rivâyetin: 

ilim ve rivâyetle meşhur bir aileden”
81

 demek suretiyle bu geleneğin altını 

çizmektedir.
82

 Onların küçük yaşlarda ilim meclislerinde bulunmaları, önemli mevkilere 

gelmelerine imkân sağlamıştır.  

Ayrıca küçük yaşlardayken müderrislerin önüne oturan, onların ders meclislerine 

katılan ve derslerini dinleyen çocuklar, zihinsel ve ruhsal olarak hazır bir şekilde hadis 

ilmi eğitimlerine başlayıp, bu alanda hizmet etmişlerdir.
83

 Hanımların en yüksek 

seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaları, bir yandan eğitimdeki rollerinin 

bir yandan da onların hadis ilmine rağbeti göstermektedir.
84

 Nitekim Memlüklerin son 

dönemine ait bir çalışmada hadis ilmine ilgi duyan hanımların sayısının 232 olduğu 

zikredilmiştir.
85

 

Hadis tarihi açısından tekrar bir canlanmanın yaşandığı hicrî sekizinci ve 

dokuzuncu asırlarda hadis ilminde zirvede duran şahısların hepsi de çok sayıda hanım 

hadisçiye talebe olmuşlardır. Bu talebeler muhaddiselerden birinin derslerine kalabalık 

olarak katıldıklarını beyân etmek için başka muhaddisler yanında bu hanımdan da ders 

dinlediklerini iftiharla anlatmışlardır.
86

 Şemseddîn ez-Zehebî, İbn Hacer el-Askalânî ve 

Sehâvî bunlardan sadece birkaçıdır.  

Bu dönemde muasırlarına kıyasen oldukça geniş bir hürriyete sahip olan 

hanımların, özellikle ilmî hayatta İslâm tarihinin en etkin rolünü üstlendiklerini 

söylemek yanlış olmaz. Ders dinlemek ve âli isnada sahip olmak için çıkılan ilmî 

seyahatlerin hala yoğun bir şekilde devam ettiği bu dönemde hanımlar da rihlelere 

katılmışlardır. “İlim öğrenmek maksadıyla kim bir yola girerse Allah ona cennetin 

yollarını kolaylaştırır.”
87

 hadis-i şerîfi mucibince hareket edip, Şam, Hama, Hıms, 

                                                           
80

 Memlükler döneminin son asrındaki meşhur ulemâ aileleri için bkz.: Ma‘tûk, ‘İlmü’l-Hadîs fî 

Mekketi’l-Mükerreme, 317-457, 553-601. 
81

 Sehâvî, XII, 6, 11, 42, 56-57. 
82

 Mehmet Emin Özafşar, “Hadis Tarihinde Kadın Gerçeği Üzerine”, İAD, 13(2), (Ağustos 2000), 199.  
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 Kavşut, 200-202. 
84

 Bolelli, 210. 
85

 Sâlih Yusuf Ma‘tûk, Cühûdü’l-Mer’e fî Rivâyeti’l-Hadîs, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, Beyrut 1997, s. 

87-88. Verilen sayı h. VIII. asırdaki hadis ilmi ile iştigal eden hanımların sayısıdır. Bu tespit h. IX. 

asırdaki hanımların sayısı hakkında bir ipucu vermektedir. 
86

 Sehâvî, XII, 6, 10-11. 
87

 Müslim, Zikir: 39. Ayrıca bkz. Buhârî, İlim: 10; Ebû Dâvûd, İlim: 1; Tirmizî, Kurân: 10, İlim 19; İbn 

Mâce, Mukaddime: 17. 
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Halep, Gazze, Kâhire, Halîl, Kudüs ve Remle gibi şehirlere hadis öğrenmek için 

gitmişlerdir.
88

  

Hanımlar erkek akranlarının pek fazla kalmadığı yaşlılık dönemlerinde âli isnada 

sahip oldukları için kendilerinden hadis almaya özen gösterilen, daha fazla rağbet edilen 

hocalar olarak görülmüşlerdir ve genel olarak ilmî meclisler akdeden hanımlar yaşça 

talebelerinden büyüklerdir.
89

 Örneğin Zeynep bint el-Kemâl ve Ayşe bint Muhammed 

b. Abdü’l-Hâdî doksan yaşlarına kadar hayat sürmüşler ve altmışlı yaşlarda ilmî 

anlamda şöhrete kavuşmuşlardır.
90

 

Dönemin meşhur muhaddiseleri aldıkları eğitim, yaptıkları rihleler, katıldıkları 

dersler ve icâzetler sayesinde kendilerini oldukça geliştirmişlerdir. Aişe bint 

Muhammed b. Abdü’l-Hâdî, büyük hadis âlimi İbn Zebîdî’den rivâyette bulunan ve 

Buhârî’nin âli isnadına sahip olup onu semâ ile tahdis eden son kişidir.
91

 Fatıma bint 

Halîl b. Ahmed, yaklaşık 20 küsur hocadan icâzetlidir ve çoğundan da rivâyette bulunan 

son kişidir.
92

 Fatıma bint Muhammed b. Ahmed ise icâzetli olduğu 8 hocadan rivâyette 

bulunan tek kişidir. Yine Meryem bint Ahmed el-Kâdî pek çok meşhur muhaddisten 

rivâyet eden son hanımdır.
93

 Ayrıca bu dönemdeki hanımların ilmî anlamdaki 

kıymetlerini anlamak bakımından Sehâvî’nin Sâre bint Ömer b. Abdülaziz hakkında 

kaydettikleri döneme ışık tutan bilgiler arasındadır. Sehâvî, mezkûr hanım vefat ettiği 

zaman ehl-i Mısır’ın hadis rivâyeti konusunda bir derece aşağıya düştüğünü söylemekle 

son derece önemli bir tespit yapmış bulunmaktadır.
94

 Döneminde Hicaz ehlinden son 

rivâyette bulunan kişi olan Emetü’l-Hâlık b. Zeynüddîn Hanım için de benzer ifadeler 

kullanılmıştır. İnsanların Emetü’l-Hâlık’ın vefatıyla Buhârî rivâyetinde bir derece aşağı 

düştüğü söylenmiştir.
95

 

Hanımlar görüldüğü üzere hadis kitaplarını sonraki nesillere asıllarına uygun 
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 Sehâvî, XII, 103, 121. 
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Center, Chicago 2010, c: 14, 16. 
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olarak nakledilmesine azımsanamayacak ölçüde katkı sağlamışlardır.
96

 Ancak onlar 

daha çok rivâyet işi ile meşgul olup eser telifi ile fazla ilgilenememişlerdir. Çoğu 

talebeleri tarafından derlenmiş olan, sahip oldukları rivâyetlerin ve hocalarının söz 

konusu edildiği cüz ve mu‘cem-meşyaha türü çalışmaları vardır
97

. Ayrıca o dönemde 

yaygın olan yine talebelerinin hocalarından mesmuâtı ile hazırlanan kırk hadis 

çalışmaları mevcuttur. Ancak yine de diğer alanlarda eserleri olan hanımlar da vardır. 

Özellikle edebî eserler yazmaya ilgi duymuşlardır. Nitekim bu az sayıdaki eserler 

incelendiğinde onların Arap diline hâkimiyetleri, yazı yazmadaki kabiliyetleri ve dini 

bilgilerinin derinliği ortaya çıkmaktadır.
98

 

1.4. HANIM MUHADDİSLERİN HADİS ÖĞRENİM VE ÖĞRETİM 

YÖNTEMLERİ 

Memlükler döneminde ele alınması gereken en temel konulardan biri de 

hanımların hadis ilminde hangi yöntemlerle hadis öğrenim ve öğretimde 

bulunduklarıdır. Hanımların biyografilerinde verilen bilgiler ışığında sırasıyla icâzet, 

semâ ve kıraat/arz metotlarının kullanıldığı görülmektedir. 

Bu metotları izah etmeden önce bu çalışmaya konu olan dönemde hadis ilmi 

açısından söz konusu hoca-talebe münasebetinin, artık tek tek hadislerin değil de hadis 

literatürüne kazandırılan eserlerin rivâyeti şeklinde gerçekleştiğini belirtmekte fayda 

vardır. 

İcâzet 

Müslümanlara özgü orijinal bir yöntem olarak kabul edilen
99

 icâzet, hocanın 

talebesine mesmuâtını veya kitaplarını rivâyet etmesi için sözlü veya yazılı olarak izin 

vermesidir.
100

 Talebe hocadan bir şey dinlemediği veya ona bir şey okumadığı takdirde 

de aynı mana için kullanılabilir. Hoca icâzeti talebesine şifâhî, yazılı yahut mektupla 

verebilir.
101

 Tarih boyunca icâzet yönteminin kapsamı genişlemiş ve ilk dönemlerde 
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mevcut olmayan umumî icâzet, muallak icâzet, ma‘duma icâzet, meçhule icâzet gibi 

türleri ortaya çıkmıştır. Sehâvî’nin eseri incelendiğinde hangi türünün olduğunu 

açıklanmamasıyla birlikte icâzet metodunun oldukça fazla kullanıldığı dikkati 

çekmektedir. Sehâvî’nin, hanımın erkek kardeşi vasıtasıyla kendisinden icâzet aldığını 

belirttiği Hanife bint Şerefüddin Musa
102

, hocalarından şifahî olarak icâzet aldığı 

belirtilen Rukayye bint Ali,
103

 Sehâvî’nin kendisinden şifahen icâzet aldığını belirttiği 

Sâre bint Şerefüddin Muhammed
104

 ve umûmî icâzeti olduğu kaydedilen Hakîme bint 

Mahmud
105

, icâzetin hangi türü ile alındığı belirtilen nadir örneklerdendir. Sehâvî’nin 

biyografi eseri incelendiğinde 1075 hanımın çoğunun en az bir âlimden icâzetli olduğu 

görülmektedir. Bazen sadece hanımların ismini zikredip kendisinin falan hocadan 

icâzetli olduğunu söylemekle yetinmiştir. Fakat bu hanımların daha sonradan ilim ile 

iştigal edip etmediği hakkında bir fikir sahibi olunamamaktadır. Ancak ilim ile alakasını 

sürdüren hanım muhaddislerin ekseriyeti öğrencileriyle semâ yahut kıraat meclislerinde 

yüz yüze görüşmek yerine icâzet verme yöntemini seçmişlerdir. Buradan hareketle 

söylenebilir ki icâzet bu asırda daha önceki dönemlerde kullanılan şekliyle değil de ilmî 

canlılığı ifade etmesi için sembolik olarak kullanılmıştır.  

Semâ 

Dokuzuncu asırda muhaddislerin kadın hocalardan icâzet yolu dışında semâ 

yöntemi ile de ders aldıkları bir gerçektir. Hocanın ezberinden veya yazılı bir metinden 

okuyarak rivâyette bulunması; öğrencinin ise hocadan bizzat duyarak bu rivâyeti alması 

manasında kullanılan semâ yöntemi dönemin ikinci sık kullanılan usûlüdür.  

Ancak usûl kitaplarında semâ bahsi anlatılırken hoca ile talebe arasında perde 

olması durumu tartışılmış, hadis alınan kişinin sesinin tanınması kaydıyla hanımların 

perde arkasından rivâyet etmelerinin caiz olduğu kanaatine varılmıştır.
106

  Nitekim 

Memlükler döneminde hanımlar sosyal hayatlarında yüz örtüsü, perde vs. 

kullanıyorlardı. Binaenaleyh pek çok hocadan semâ ile ders alan ve âli isnada sahip olan 

Hacer bint Muhammed’in yaşlı kadınlar gibi hicabına dikkat etmediği için pek çok 

talebenin derslerine gitmekten imtina ettiği, durumunu düzeltince de derslerinin izdiham 
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oluşturacak kadar çok talebe ile dolup taştığı anlatılmaktadır.
107

 Perde arkasından hadis 

okutan hanımların çoğunun Hz. Peygamber’in (s.a.s) soyundan geldiği iddia 

edilmektedir.
108

  

Biyografi kitaplarından anlaşılacağı üzere kadınların erkeklerden hadis dinlediği 

gibi erkeklerin de kadınlardan hadis dinlemiştir. Ancak erkeklerle bayanlar arasındaki 

görüşme belli şekillerde olduğu gibi belli sınırlarla gerçekleşmiştir. Bu dönemde 

canlandırılmaya çalışılan semâ meclislerine hanımlar da katılmış, hatta kendileri de 

semâ meclisi akdetmişlerdir.
109

 Hadis rivâyeti ile meşgul olan hanımların çoğu, 

derslerinde belirli bir oturma yahut örtünme şekli uygulamışlardır.
110

 Kadın-erkek bir 

arada bulunulan mekânlarda ve daha çok erkek hocaların derslerinde mescit düzeni 

uygulanmış, ilk sıralarda erkekler, ortalarında çocuklar, arkalarında da hanımlar 

oturmuşlardır.
111

 Hanım hocaların derslerinde ise ekseriyetle hanımlar beraber 

oturmuşlar, erkeklerle aralarına perde çekmişler ya da yaşlı ilerlemiş olanların dışında 

ders veren hanımlar yüz örtüsü kullanmışlardır.
112

 Kadınların hadis rivâyetinde yüz 

örtüsü yahut perde kullanması hususu, Hz. Aişe ve diğer Ümmehâtü’l-mü’minîn perde 

arkasından rivâyette bulundukları için örnek alınarak sürdürülmüş olabilir.
113

 Ayrıca 

Sehâvî’nin “ هالقيت ” diyerek kendisiyle görüştüğünü ifade ettiği hanımların hepsinin 

yaşlarının epey ilerlemiş olduğu görülmektedir.
114

 

Semâ ile ilgili kaydedilmesi gereken başka bir husus, çok küçük yaştaki 

çocukların ilim meclislerine getirilip dersin hocasından rivâyet hakkını elde etmelerine 

çaba gösterilmesidir. Hadislerin rivâyetine yönelik aşırı ilgi ve duyarlılık ailelerin, 

çocuklarını küçük yaşlardan itibaren hadis meclislerine getirmelerini sağlamıştır. Esasen 

Memlükler dönemine ait olmayan bu durum, daha önceki asırlardan beri süregelen bir 

gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kemâliye Bint Ahmed b. Muhammed b. Hasen 
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108
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iki, Fatıma Mübareke bint Ebü’l-Yemîn üç, Fatıma bint Halîl dört yaşında,  Fatıma bint 

Şerefüddin Musa b. Muhammed beş yaşında ilim meclisine getirilen çocuklardan sadece 

birkaçıdır.
115

  

Kıraat/arz 

Kıraat/arz; talebenin bizzat şeyhe rivâyetleri okuması veya başkasının okuduğu 

rivâyetleri dinlemek suretiyle hadis almasıdır.
116

 Biyografi kitaplarında yer alan 

bilgilere göre hanımlar bazen talebe olarak hocalarına hadis okumuş, bazen de hoca 

olarak kendilerine okunan hadis/kitapları dinlemişlerdir.
117

 Bu durum ayrıca hadis 

rivâyet eden hanımların arasında okuma-yazma bilenlerin olduğunu göstermektedir.  

Hadis rivâyetinde bulunan hanımların çoğu hadisleri sesli olarak rivâyet 

etmişlerdir. Bu durum hanımların sesinin eğitim ve öğretim ile ilgili konularda 

nâmahrem olmadığına işaret eden en büyük delillerden biridir.
118
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İKİNCİ BÖLÜM 

SEHÂVÎ VE HANIM HOCALARI 

2.1. SEHÂVÎ’NİN HAYATI 

Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman es-Sehâvî, h.831/1428 yılının 

Rebiyülevvel ayında Kâhire’de Garbiye kazasında Şeyhulislam Bulkînî’nin 

medresesinin yakınındaki Bahauddîn mahallesinde dünyaya gelmiştir. Dedesi 

Muhammed b. Ebû Bekr, Sehâ’da doğup, daha sonra Kâhire’ye göç ettiğinden Sehâvî 

nisbesiyle anılır. Dört yaşındayken, babasının satın aldığı ve ilmî kişiliği üzerinde derin 

izler bırakacak olan hocası İbn Hacer’in mahallesindeki bir eve taşınmışlardır.
119

  

Sehâvî, küçük yaşlarda büyük muhaddis İbn Hacer’den istifade etmeye 

başlamıştır. Babasıyla beraber geceleri İbn Hacer’den pek çok hadis işitmiştir. Onunla 

ilk karşılaşması h. 838 yılında olmuştur ve 21 yaşına kadar bu büyük muhaddisin ilim 

meclislerine devam etmiştir. Sehâvî’nin, hocası İbn Hacer’den ders almaya düşkünlüğü 

o kadar fazlaydı ki, başka bir âlime gitmemiş, uzak yerlere yolculuk yapmamış, o vefat 

edene kadar hacca gitmediğini belirtmiştir.
120

 Hadis ilmine dair öğrendiklerinin çoğunu 

İbn Hacer’den alıp, ondan en fazla istifade eden âlim olmuştur.  

Sehâvî, hocası vefat ettikten sonra Harameyn bölgesindeki âlimlerden istifade 

edebilmek amacıyla hacca gitmiştir. Daha sonra Düsuk, Raşîd, Mansûrâ, Halep, 

Beytü’l-Makdîs, Halîl, Nablus, Şam, Hama, Humus ve Trablus gibi birçok beldeyi 

dolaşarak yaklaşık yüz kadar âlimle görüşüp istifade etmiştir.
121

 Yirmi yaşını 

tamamlamadan eser telif etmeye başlamıştır. Dönemin velûd müelliflerinden olan 

Sehâvî, çoğu hadis ve tarih alanı ile ilgili 200’ün üzerinde eser yazarak sonraki nesillere 

hizmetini devam ettirmiştir.
122

 Hocası Münâvî aracılığıyla tarikata intisap etmiştir.
123

 

Sehâvî, kendilerinden ders aldığı hocaları hakkında üç ciltlik, Buğyetü’r-Râvî fî men 

ahaze ‘anhu’s-Sehâvî adlı bir eser kaleme almıştır. Yazma veya matbu olarak 

göremediğimiz bu eserle ilgili daha fazla bir değerlendirme yapmamız mümkün 

değildir. Sehâvî’nin hocalarını diğer kitaplarından bahsettiği kadarıyla öğrenmekteyiz. 
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400’den fazla hocadan ilim tahsil ettiğini belirten Sehâvî’nin bu hocaların hepsiyle uzun 

süre dersler yaptığı düşünülmemelidir. Birkaç defa görüşüp kendisinden istifade ettiği 

âlimleri de bu sayıya dâhil etmiş olma ihtimali göz önünde tutulmalıdır.
124

 Kendisinden 

istifade ettiği dönemin meşhur âlimlerinin bazıları şunlardır: İbn Hacer el-Askalânî, 

Takıyyüddin İbn Fehd, Ebü’l-Feth İbnü’l-Merâgî, Burhaneddin ez-Zemzemî, Bedreddin 

Abdullah İbn Ferhûn, Ebü’l-Ferec el-Merâgî, Bedreddin el-Aynî, Abdüsselâm, el-

Bağdâdî, İbnü’d-Deyri, Salih b. Ömer el-Bulkînî, Necmeddin İbn Kâdî Aclûn, 

Takıyyüddin İbn Kâdî Şuhbe, Celâleddin el-Mahallî, Yahyâ b. Muhammed el-Münâvî, 

İbn Kutluboğa, Kâfiyeci, Kemâleddin İbnü’l-Hümâm, Ebü’l-Fadl İbnü’ş-Şihne.
125

  

Sehâvî’ye, pek çok kere kadılık teklif edilmesine rağmen kabul etmemiş, evinde 

ve mescitlerde verdiği derslerin yanı sıra  (Eski) Zâhiriyye, Mengutimuriyye, 

Karasunguriyye, Sargatmışiyye, (Yeni) Zâhiriyye Medreseleri ve Kâmiliyye 

Darülhadisi gibi çeşitli mekânlarda ders okutmuş ve ilim meclisleri akdetmiştir.
126

 

Muasırlarından olan Süyûtî ve Bikâî ile pek anlaşamayan hatta sert bir dille onları 

eleştiren Sehâvî
127

, 902 senesinin Şaban ayının 28. gününde (Nisan 1497) Medine’de 

vefat etmiştir.
128

 İmam Malik’in kabrinin yanına defnedilmiştir.
129

 

Sehâvî muhaddis kimliğinin yanı sıra müverrih kimliğiyle de öne çıkmıştır. 

Döneminin meşhur isimlerini kaydettiği ed-Dav’ü’l-Lâmi’ Li Ehli’l-Karni’t-Tâsi‘ adlı 

eseri her iki alan için de kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir. Sehâvî on iki ciltlik bu 

eserinin son cildini hicrî 801-896 yılları arasında vefat eden 1075 meşhur hanımın kısa 

hal tercemelerine ayırmıştır. Bu hanımların hepsinin hadis ile meşguliyetinin aynı 

düzeyde olduğu söylenemez. Nitekim aralarında küçük yaşta vefat edenler bulunduğu 

gibi bazen sadece ismini zikretmekle bazen de ismiyle beraber sadece doğum ve vefat 

tarihlerini söylemekle yetindikleri de vardır. Ancak çoğunun ilmiye sınıfından olduğu 

söylenebilir. Nitekim eserde zikredilen hanımların hemen hepsinin icâzetli olduğu 

görülmektedir.  

Eserde Mısır, Suriye, Hicaz ve Yemen’de yaşamış olan âlimler, kadılar, şairler, 
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halifeler ve sultanlar hakkında bilgi verilmiştir.  Ağırlıklı olarak âlimlerin 

zikredilmesinin yanı sıra zaman zaman ilmî ve siyasî kimliği olmayan şahısları da 

kaydetmiştir. Yöntem olarak sırasıyla ismi ile bilinenler, künyesi ile bilinenler ve ismi 

müphem olanlar zikredilmiştir. Bu sıralamanın içinde de sistematik olması açısından 

alfabetik sıralamaya başvurulmuştur. Sehâvî, hanımların ismini, künye ve nesebini 

belirttikten sonra ulaşabildiyse doğum yılını, kaç yılında ilim meclisinde bulunmaya 

başladığını, hocalarının ismini, semâ yahut icâzeti olup olmadığını, kendisinden kimin 

ders aldığını, kendisine eser yazıldıysa kimin yazdığını, kiminle evlendiğini, 

çocuklarının isimlerini, rihlede bulunmuşsa gidilen yerleri, eğer almışsa kendisinden 

icâzetli olduğunu yahut semâının bulunduğunu ve bulabildiği kadar nerede kaç yılında 

ne sebepten vefat ettiğini zikreder. Bu dönemdeki hanımlar erkeklere nazaran daha uzun 

ömürlü olduğundan dolayı zaman zaman hafızalarında problemler meydana gelmişse 

Sehâvi buna da işaret etmiştir.
130

 Hocalarının ismini büyük ölçüde gördüğü 

icâzetnamelerden nakleden Sehâvî, sadece icazetnamelerle de yetinmeyip bu eseri pek 

çok kaynağı tarayarak oluşturmuştur. Eserde en çok hocası İbn Hacer’in ed-Dürerü’l-

Kâmine (الدرر الكآمنة), Lisânü’l-Mîzân (لسان امليزان), el-Mecmaü'l-Müesses li'l-Mu‘cemi'l-

Müfehres (اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس) ve İnbâ’ü’l-ğumr bi Ebnâ’i’l-‘umr ( إنباء الغمر أببناء

 kitaplarından faydalanmış, ek olarak Takıyüddîn el-Fâsî’nin el-‘İkdü’s-Semîn fî(العمر

Târîhi’l-Beledi’l-Emîn ( اتريخ البلد األمنييف العقد الثمني  ) , İbn Fehd’in Mu‘cemü’ş-Şüyûh ( معجم

 isimli (درر العقود الفريدة) ve Makrîzî’nin Dürerü’l-‘Ukûdi’l-Ferîde (وفيات) ve Vefeyât (الشيوخ

eserlerinden de istifade etmiştir. Ayrıca biyografisini yazdığı şahsın kendisinden, 

akrabalarından ve onu tanıyanlardan da bilgi topladığı anlaşılmaktadır. 

Genelde siyaset, ilim ve rivâyetle meşgul ailelere mensup olan hanımların, 

dönemin meşhur âlimleriyle de irtibatlı oldukları göze çarpmaktadır. On iki ciltlik bir 

eserin sadece bir cildinde yer almaları, onların mahremiyetlerine saygı duyularak 

hayatlarının ayrıntılı anlatılmaması şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu sayı ilk üç asır 

ile karşılaştırıldığında hanımların ilim ile iştigallerinde çok büyük bir artışa işaret 

ettiğinden önemlidir.   
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2.2. SEHÂVÎ’NİN HANIM HOCALARI 

Hadis ve hadise dair oluşturulan eserlerin rivâyeti aslında kişinin talebe ve hoca 

olarak yerine getirdiği bir faaliyettir. Yani bir rivâyeti tahammül ve edâ eden kimse için 

daima hoca-talebe münasebeti söz konusudur. Rivâyetin hakkını alan talebe, veren ise 

hoca konumundadır. Bu sebeple ilimle meşgul olanlar, küçük de olsa bir bilgi 

öğrendikleri kişileri hocaları olarak görürler. Nitekim biyografilerde kaydedilen 

hocaların rakamlarını da böyle değerlendirmek gerekmektedir. Aynı şekilde bu durum, 

400’den fazla hocasının olduğunu kaydeden Sehâvî için de göz önünde 

bulundurulmalıdır. Sehâvî’nin 400 küsur hocasından tespit edildiği kadarıyla 51’inden 

icâzet yoluyla, 29’undan da icâzet dışında bir yolla kendisinden ilmî anlamda istifade 

ettiği toplam 80 hanım hocası bulunmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde bu iki kriterde ismi 

ve künyesi ile bilinen muhaddiseler hakkında bilgiler yer almaktadır.
131

  

2.2.1. İcâzet Tarikiyle Hadis Tahammül Ettiği Hanım Hocaları 

Bu bölümde Sehâvî’nin ed-Dav’ü’l-Lâmi’ Li Ehli’l-Karni’t-Tâsi‘ eserinde kırk 

altısını ismi ile beşini de künyesiyle belirttiği, kendilerinden icâzet aldığı hanımların 

kısa kısa biyografileri bulunmaktadır.  

2.2.1.1. İsmiyle Bilinenler 

  ن الشيباين احلنف ي ي بن عبد الرمحبن أىب املعاىل حيابنة جار هللا بن صاحل بن أىب املنصور أمحد بن عبد الكرمي  آسية

1- Âsiye bint Cârullah b. Salih b. Ebü’l-Mansûr Ahmed b. Abdülkerim b. 

Ebü’l-Meâlî Yahyâ b. Abdurrahman eş-Şeybânî el-Hanefî: H. 796 yılında Mekke’de 

dünyaya gelen Âsiye Hanım, Mekke kadısı el-Cemâl Muhammed b. ez-Ziyâ’nın 

annesidir. Semâ yoluyla Ebü’l-Hasen b. Sellâme’den ders almasının yanı sıra 

Muhammed b. Muhammed b. Muhammed es-Sehâvî, Sa’d b. Yusuf en-Nevevî, 

Muhammed b. Ebû Bekr İbn Süleymân el-Bekrî, Aişe bint İbn Abdü’l-Hâdî, İbn Sadîk, 

el-Irakî, el-Heysemî gibi âlimlerden de icâzet almıştır. Sehâvî’nin de aralarında 
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bulunduğu bir gruba icâzet vermiştir. Ayrıca Süyûtî de kendisinden hadis almıştır. 873 

senesinde Mekke’de vefat etmiştir.
132

 

 ابنة الصدر أمحد بن البدر حممد بن زيد البعلية آمنة

2- Âmine bint Sadreddin Ahmed b. Bedreddin Muhammed b. Zeyd el-

Ba‘liyye: 795 senesinde Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Muhammed b. ez-Za‘bûb’dan, 

onun da meşhur âlim el-Haccâr’dan aldığı Sahîhu’l-Buhârî’nin bazı rivâyetlerini işitmiş 

olan Âmine Hanım, Sehâvî’ye icâzet vermiştir. Ardından hayırla anılan mezkûr hanım 

860 yılında vefat etmiştir.
133

 

  ابنة الشمس حممد بن عبد هللا بن حممد بن إبراهيم الرشدي القاهري آمنة

3- Âmine bint Şemseddin Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim 

er-Rüşdî el-Kâhirî: 798 senesinde Ebû Hüreyre İbnü’z-Zehebî, Ebu’l-Hayr b. el-Alâî 

gibi hocalardan icâzeti olan Âmine Hanım, Sehâvî’nin hocasının kızıdır. Çok az 

rivâyette bulunmuştur ve Sehâvî’nin kendisinden icâzeti mevcuttur. 867 yılında vefat 

etmiştir.
134

 

  ابنة موسى بن أمحد بن اىب القاسم آمنة

4- Âmine bint Musa b. Ahmed b. Ebu’l-Kâsım: 790 senesinden önce dünyaya 

gelmiş olan ve hayırla yâd edilen mezkûr hanım, Bahâüddin Abdullah b. Ebû Bekr b. 

Muhammed el-Kuraşî’den icâzetlidir. Sehâvî’nin kendisinden icâzeti bulunmaktadır. 

Âmine bint Musa 860 yılından sonra vefat etmiştir.
135

 

 أمساء ابنة أمحد بن إمساعيل بن عمر بن كثري

5- Esma bint Ahmed b. İsmail b. Ömer b. Kesîr: Beş yaşındayken babasının 

amcasının kızı olan Sittü’l-Kudât bint Abdülvehhâb b. Kesîr’in ders meclisine 
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katılmıştır. Sehâvî onunla Dımeşk’te karşılaşmış ve kendisinden icâzet almıştır. Adeta 

ilim ve rivâyet yuvasında yetişen Esma Hanım altmış yaşından sonra vefat etmiştir.
136

 

 أمة اخلالق ابنة الزين عبد اللطيف بن صدقة بن عوض العقىب القاهري

6- Emetü’l-Hâlık bint Zeynüddin Abdüllatif b. Sadaka b. Avd el-Ukâbî el-

Kâhirî: 812 senesinde dünyaya gelen Emetü’l-Hâlık, dört yaşındayken Cemâleddin el-

Hanbelî’nin fevâid dersinin tamamında, İbn Hişâm’ın Sîre adlı eserinin ve Ahmed b. 

Hanbel’in Müsned’inin okunduğu meclislerin büyük bölümünde bulunmuş, hatta 

Gaylaniyyât gibi pek çok kitabı Cemâleddin el-Hanbelî’den dinlemiştir. Aişe bint İbn 

Abdü’l-Hâdî gibi hocalardan icâzeti mevcuttur. Sehâvî de Emetü’l-Hâlık Hanım’dan 

icâzetlidir. Kurân-ı Kerîm’i çok okuyan, cömert, ve saliha bir hanım olan Emetü’l-

Hâlık, Kurân-ı Kerîm’den bazı sureleri, İbn Mâlik’in Elfiye’sinin tamamını, el-Minhâc 

el-Fer‘î adlı eserin bazı bölümlerini ezberlemiştir. Okuma-yazma bilen mezkûr hanım 

902 yılında vefat etmiştir. Döneminde Hicaz ehlinden son rivâyette bulunan kişi olan 

Emetü’l-Hâlık’ın vefatıyla, insanların Buhârî rivâyetinde bir derece aşağı düştüğü 

söylenmiştir.
137

 

 أمة اخلالق ابنة الشيخ الصاحل الشمس حممد بن يوسف اخلزرج ي

7- Emetü’l-Hâlık bint eş-Şeyh es-Salih Şemseddin Muhammed b. Yusuf el-

Hazrecî: Aişe bint İbn Abdü’l-Hâdî gibi hocalardan icâzeti mevcuttur. Sehâvî 

kendisiyle 850 yılında görüşüp icâzet almıştır. Çok geçmeden vefat etmiştir.
138

 

 بن الشهاب أمحد بن الكردي البعلية عل يأمة هللا ابنة العالء 

8- Emetullah bint el-‘Alâ Ali b. Şihâbeddin Ahmed b. el-Kürdî el-Ba‘lî: 

Ebu’l-Ferec b. Za‘bûb’un el-Haccâr’dan aldığı Sahîhu’l-Buhârî’nin çoğunu işitmiştir. 

Altmış yaşlarına yakınken Ba‘lebek’te Sehâvî kendisiyle karşılaşmış ve ondan icâzet 

almıştır. Kısa bir süre sonra da Emetullah Hanım vefat etmiştir.
139

 

 بدور املوحدة ابنة عبد هللا
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9- Budûr bint Abdullah: Aralarında Aişe bint İbn Abdü’l-Hâdî, el-Mecid el-

Lügavî, Zeynüddin el-Murâğî Cemâleddin b. Zahîra’nın olduğu bir grup âlimden icâzet 

almıştır. Ayrıca Ebu’l-Hasen b. Sellâme’den Cüz’ü’l-Kazzâz’ı semâ yoluyla almıştır. 

Sehâvî’nin de kendisinden icâzeti mevcut olan Budûr bint Abdullah 850 yılında 

Mekke’de vefat etmiştir.
140

 

 بركة ابنة سعد بن امحد

10- Bereke bint Sa’d b. Ahmed: 760 senesinde Akabe’de dünyaya gelen Bereke 

Hanım, dayısı vasıtasıyla, Aişe bint İbn Abdü’l-Hâdî gibi hocalardan icâzet almıştır. 

Ömrünün sonuna doğru hafızası kötüleşmiştir. Sehâvî’nin kendisinden icâzeti vardır. 

837 yılında vefat etmiştir.
141

  

 بركة ابنة حممد بن إمساعيل بن يوسف االنباىب

11- Bereke bint Muhammed b. İsmail b. Yusuf el-Enbâbî: Sehâvî sadece 

kendisinden icâzeti olduğunu söylemiştir.
142

 

 بلقيس ابنة الشيخ امحد بن حممد بن بشر بن الشيخ حممد املطري

12- Belkıs bint eş-Şeyh Ahmed b. Muhammed b. Bişr b. eş-Şeyh Muhammed 

el-Matarî: Bereke bint Sa’d’ın kız kardeşi olan mezkûr hanım, Aişe bint İbn Abdü’l-

Hâdî ve diğer âlimlerden icâzet almıştır. Sehâvî’nin de kendisinden icâzeti mevcuttur. 

Belkıs Hanım’ın vefat tarihi zikredilmemiştir.
143

 

 العرايين عل يحنيفة ابنة الزين عبد الرمحن بن حممد بن 

13- Hanife bint Zeynüddin Abdurrahman b. Muhammed b. Ali el-Aryânî: 

Erkek kardeşi Muhammed ile birlikte Ebu'l-Ferec b. eş-Şeyha'dan, İbn-i Nuaym'ın 

Mustahrec alâ Müslim eserini semâ yoluyla almıştır. 860 yılında vefat eden Hanife 

Hanım’dan Sehâvî'nin icâzeti mevcuttur.
144

 

 احملل ي  يالدم هوجحنيفة ابنة الشرف موسى بن الشهاب أمحد بن أىب القسم 
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14- Hanife bint Şerefüddin Musa b. Şihâbeddin Ahmed b. Ebü'l-Kasem ed-

Demhûcî el-Mahallî: Sehâvi, Abdullah b. Ebû Bekr b. Muhammed ed-Demâmînî'den 

icâzeti olan Hanife Hanım'dan erkek kardeşi vasıtasıyla icâzet almıştır.
145

 

 خدجية ابنة الشهاب أمحد بن عل ي بن خلف بن عبد العزيز

15- Hatice bint Şihâbeddin Ahmed b. Ali b. Halef b. Abdülaziz:  Babasının 

Ebu'l-Abbas el-Cevherî ve Şemseddin Muhammed b. Halîl ile yaptığı İbn Mâce hatmi 

dersinde bulunmuştur. Sehâvî'nin kendisinden icâzeti mevcuttur. 889 yılında vefat 

etmiştir.
146

 

 خدجية سعيدة ابنة عبد الرمحن بن عل ي بن أمحد بن عبد العزيز

16- Hatice Saîde bint Abdurrahman b. Ali b. Ahmed b. Abdülaziz: Annesi 

Fatıma bint Ebü’l-Kasem b. Ahmed b. Abdussamed el-Ensârî olan Hatice Hanım 797 

yılında dünyaya gelmiştir. Aişe bint İbn Abdü’l-Hâdî, Bedreddin el-Behnesî, el-Kemâl 

ed-Demîrî gibi hocalardan icâzeti mevcuttur. Sehâvî’nin kendisinden icâzeti vardır. 10 

Rebiu’l-evvel 876’da Mekke’de vefat etmiştir.
147

 

 خدجية ابنة املوفق عبد الكرمي بن حممد بن إمساعيل االرموي الدمشق ي الصاحل ي

17- Hatice bint el-Muvaffak Abdülkerim b. Muhammed b. İsmail el-Ermevî 

ed-Dımeşkî es-Sâlihî: Hatice Hanım, Aişe bint İbn Abdü’l-Hâdî’den Müsnedü Ömer ve 

Hadisü Ali b. Asım b. Suheyb’den bir cüz, Zemmi’l-Kelâm li’l-Herevî’den bir bölüm 

okumuştur. Ayrıca Şemseddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. el-

Mecd’den semâ yoluyla ders almıştır. Hatice Hanım’ın öğrencileri kendisinden hadis 

dinlemiş ve Sehâvî’ye de rivâyet etmişlerdir. Yusuf b. Hasen b. Ahmed b. Abdü’l-Hâdî, 

Hatice Hanım için Kırk Hadis derlemiştir. 896 yılında vefat eden mezkûr hanımdan 

Sehâvî’nin icâzeti mevcuttur.
148

 

 خدجية ابنة فرج الزيلعية األصل الصحراوية

18- Hatice bint Ferec ez-Zeylaiyye es-Sahrâviyye: Takriben 805 yılında 

dünyaya geldiği belirtilen Hatice bint Ferec, Cemâleddin el-Hanbelî’den ders almıştır. 
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Aişe bint İbn Abdü’l-Hâdî ve diğer âlimlerden de icâzeti mevcuttur. Sehâvî’nin 

kendisinden icâzeti vardır.
149

 

 خدجية ابنة الشمس حممد بن عل ي بن حممد بن عيسى بن القطان

19- Hatice bint Şemseddin Muhammed b. Ali b. Muhammed b. İsa b. el-

Kattân: Sehâvî, Takiyüddin b. el-Hâtim’den icâzetli olan Hatice Hanım’dan icâzet 

almıştır. 869 yılında seksen yaşına yakın vefat etmiştir.
150

 

 رجب ابنة الشهاب أمحد بن حممد بن عمر القليج ي احلنف ي

20- Receb bint Şihâbeddin Ahmed b. Muhammed b. Ömer el-Kalîcî El-

Hanefî: 800 yılında dünyaya gelmiştir. Ninesi Sâre bint eş-Şeyh Takıyüddîn es-

Sübkî’nin derslerinde bulunmuştur. Çok az rivâyette bulunan Receb bint Şihâbeddin, 

Süyûtî’nin hanım hocalarındandır ve Sehâvî'ye icâzet vermiştir. 869 yılında vefat 

etmiştir.
151

 

 الشيخ عبد القوى بن حممد بن عبد القوى البجائى املك يرقية ابنة 

21- Rukayye bint eş-Şeyh Abdülkavî b. Muhammed b. Abdülkavî el-Becâî el-

Mekkî: Ebu'l-Hayr Muhammed'in kız kardeşidir. İbn Sadîk, Zeynüddin el-Murâğî, el-

Irâkî ve Heysemî gibi büyük âlimlerden icâzeti vardır. Sehâvî'nin kendisinden icâzeti 

mevcuttur. 869 yılında vefat etmiştir.
152

 

 رقية ابنة عل ي بن حممد بن موسى بن منصور احملل ي املدين

22- Rukayye bint Ali b. Muhammed b. Musa b. Mansûr el-Mahallî el-

Medenî: el-Burhân el-Ebnâsî el- Irâkî, el-Heysemî, el-Bulkînî, İbnü'l-Mülakkin, 

Sadreddin el-Münâvî ve el-Mecd İsmail el-Hanefî gibi âlimlerden şifahen icâzeti vardır. 

Sehâvî'nin de Rukayye bint Ali’den icâzeti mevcuttur. Hayatının son zamanlarına doğru 

hafızası zayıflamış ve 880 yılında vefat etmiştir.
153

 

 زينب ابنة عبد هللا بن خليل
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23- Zeyneb bint Abdullah b. Halîl: 865 senesinde Sehâvî’nin de aralarında 

bulunduğu bir gruba icâzet vermiştir. 873 senesinde de başka bir gruba icâzet verdiği 

bildirilmektedir.
154

 

 زينب ابنة الرضى اىب السعادات حممد بن احملب حممد بن الشهاب امحد بن الرضى إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن اىب بكر

24- Zeyneb bint er-Ridâ Ebü’s-Sa‘âdât Muhammed b. el-Muhib Muhammed 

b. Şihâbeddin Ahmed b. er-Ridâ İbrahim b. Muhammed b. İbrahim b. Ebû Bekr: 

794 yılında Mekke’de dünyaya gelmiş ve et-Tenûhî, el-Bulkînî, İbn Mülakkin, el-Irâkî 

ve el-Heysemî’nin de aralarında bulunduğu bir grup âlimden icâzet almıştır. Sehâvî’nin 

de kendisinden icâzeti mevcuttur. 862 senesinde Mekke’de vefat etmiştir.
155

 

 سارة ابنة الصدر امحد بن البدر حممد بن زيد البعل ي

25- Sâre bint Sadreddin Ahmed b. Bedreddin Muhammed b. Zeyd el-Ba‘lî: 

795 yılında İbn Za‘bûb’un Sahîhu’l-Buhârî dersinde bulunmuş ve kendisine icâzet 

vermiştir. Sehâvî’nin de Sâre Hanım’dan icâzeti vardır. Altmış yaşlarına yakınken vefat 

etmiştir.
156

 

 سارة ابنة الشرف حممد بن عل ي بن حممد بن إبراهيم الدمشقية الصاحلية

26- Sâre bint Şerefüddin Muhammed b. Ali b. Muhammed b. İbrahim ed-

Dımeşkî es-Sâlihî: İbn el-Mu‘temed’in soyundan gelmesiyle meşhurdur. Nasıruddin b 

Muhammed b. Muhammed b. Dâvûd b. Hamza’dan semâ yoluyla ders alıp rivâyette 

bulunmuştur. Sehâvî’nin kendisinden şifahen icâzeti vardır. Sâre Hanım’ın soy, nesep, 

din ve akıl bakımından muasırı olan kadınlar arasında önde gelen isimlerden olduğu 

belirtilmiştir. 862 yılında geçirdiği ağır bir hastalık sebebiyle vefat etmiştir.
157

 

 ستيتة ابنة الزين اىب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد العزيز بن روق

27- Süteyte bint Zeynüddin Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. 

Abdülaziz b. Ravk: 792 yılında Erbaîn-i Nevevî dersine katılmıştır. Hayırla yâd edilen 
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Süteyte Hanım’dan Sehâvî’nin icâzeti vardır. 879 yılında yetmiş yaşına yakın vefat 

etmiştir.
158

 

 د بن عبد السالم ابن اىب املعايلستيت ابنة عبد هللا بن عل ي بن عبد هللا بن عل ي بن حمم

28- Süteyt bint Abdullah b. Ali b. Abdullah b. Ali b. Muhammed b. 

Abdüsselâm İbn Ebü’l-Me‘âlî: Mekke’de dünyaya geldi. 805 yılında İbn Sadîk, el-

Murâğî, el-Irâkî, el-Heysemî, el-Farsîsî, Ebu’t-Tayyib es-Sehûlî, Ebu’l-Abbas el-

Cevherî ve Ahmed b. Muhammed b. Abdülgâlib el-Maksînî’nin de aralarında 

bulunduğu bir grup âlimden icâzet almıştır. Sehâvî’nin kendisinden icâzeti mevcuttur. 

859 senesinde vefat etmiştir.
159

 

 صفية ابنة ايقوت احلبش ي عتيق العماد حي ي بن حممد بن فهد

29- Safiye bint Yâkût et-Habeşî Atîk el-İmâd Yahyâ b. Muhammed b. Fehd: 

804 senesinde dünyaya gelmiştir. İbn Sadîk, Zeynüddin el-Murâğî, Aişe bint İbn 

Abdü’l-Hâdî, el-Irakî ve el-Heysemî gibi âlimlerden icâzeti vardır. Nureddin b. 

Sellâme’den ve sair üstadlardan ders işitmişir. Âsiye bint Cârullah isimli muhaddis 

hanımın icâzet aldığı hocalardan icâzetlidir. Sehâvî’nin kendisinden icâzeti 

mevcuttur.872 senesinde vefat etmiştir.
160

 

 عائشة ابنة عبد الوهاب بن عبد هللا بن أسعد بن عل ي بن سليمان بن فالح

30- Aişe bint Abdülvehhab b. Abdullah b. Es‘ad b. Ali b. Süleyman b. Fellah: 

789 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. et-Tenûhî, İbn ez-Zehebî ve İbn Alâî gibi 

âlimlerden icâzeti vardır. Sehâvî’nin de aralarında bulunduğu bir gruba icâzet veren 

Aişe Hanım 866 yılında vefat etmiştir.
161

 

 غصون ابنة النور اىب احلسن عل ي بن امحد بن عبد العزيز بن القسم النويري املكية

31- Gusûn bint Nureddin Ebü’l-Hasen Ali b. Ahmed b. Abdülaziz b. el-

Kasem en-Nüveyriye el-Mekkiye: Aslen Çinli olan Gusûn bint Nureddin, 794 

senesinde dünyaya gelmiştir. Et-Tenûhî, İbn Şeyha, el-Bulkînî, el-Irakî, el-Heysemî, İbn 

el-Mülakkin ve Meryem el-Ezraî gibi dönemin büyük âlimlerinden icâzeti vardır. 
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Sehâvî’nin de aralarında bulunduğu bir gruba icâzet veren Gusûn Hanım 855 yılında 

vefat etmiştir.
162

 

 القاهرى األمويامحد بن حممد بن الصالح حممد بن عثمان  فاطمة ابنة الشهاب

32- Fatıma bint Şihâbeddin Ahmed b. Muhammed b. es-Salâh Muhammed b. 

Osman el-Emevî, el-Kâhirî: Babası İbnü’l-Mahmera olarak bilinir. İbn Ebü’l-

Mecd’den Sahîhu’l-Buhârî’yi bazı yerlerini kaçırarak dinlediyse de, et-Tenûhî, el-Irâkî 

ve el-Heysemî’den tamamını dinlemiştir. Sehâvî’nin kendisinden icâzeti mevcuttur. 

Doğum ya da vefat tarihi hakkında bir bilgi zikredilmemiştir.
163

 

 بن عمر أم احلسن بن النور التلواىن عل يفاطمة ابنة 

33- Fatıma bint Ali b. Ömer Ümmü’l-Hasen b. Nureddin et-Tilvânî: 1 

Muharrem 800 senesindeki hatm-i Şifâi Şerîf derslerine katılmıştır. Sehâvî’nin 

kendisinden icâzeti vardır. Elli yaşına yaklaştığı yıllarda vefat etmiştir.
164

 

 القاهريبن منصور أم عبد الكرمي وأمة اخلالق العقىب  عل يفاطمة ابنة 

34- Fatıma bint Ali b. Mansur Ümmü Abdülkerim ve Emetü’l-Hâlık el-Akabî 

el-Kâhirî: Yaklaşık 770 senesinde dünyaya gelen Fatıma Hanım, Aişe bint İbn Abdü’l-

Hâdî ve başkalarından icâzet almıştır. Sehâvî’nin de kendisinden icâzeti olan mezkûr 

hanım, 858 yılında vefat etmiştir.
165

 

 الكرديبن خضر  عل يفاطمة ابنة البدر حممد بن اجلمال يوسف بن عبد هللا بن عمر بن 

35- Fatıma bint Bedreddin Muhammed b. Cemâleddin Yusuf b. Abdullah b. 

Ömer b. Ali b. Hadr el-Kürdî: Takriben 794 yılında doğduğu tahmin edilen Fatıma 

Hanım, İbn Sadîk, İbn Kavvâm, el-Bâlisî, İbn Meni’ ve Bint İbn el-Müneccâ’dan icâzet 

almıştır. Sehâvî’nin yanı sıra amcaoğulları Muhammed ve Ali b. Tâceddin de 

kendisinden icazetlidir. 873 yılında eşinden sonra vefat etmiştir.
166

 

 الكنانية املكية عل يكمالية ابنة امحد بن حممد بن انصر بن 
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36- Kemâliye bint Ahmed b. Muhammed b. Nâsırüddin b. Ali el-Kinâniye el-

Mekkiye: İbn Sadîk, Zeynüddin el-Merâğî, el-Irâkî ve el-Heysemî gibi dönemin 

meşhur âlimlerinden icâzeti mevcuttur. 865 yılında Sehâvî kendisinden icâzet aldıktan 

kısa bir süre sonra vefat etmiştir.
167

 

 املك يبن امحد بن عبد العزيز أم كمل ابنة النور العقيل ي النويري  عل يكمالية الصغرى ابنة 

37- Kemâliye es-Suğrâ bint Ali b. Ahmed b. Abdülaziz Ümmü Kemal bint en-

Nûru’l-Ukaylî en-Nuveyrî, el-Mekkî: 782 yılında yahut biraz daha önce Mekke’de 

dünyaya gelmiştir. En-Nişâvurî, İbn Hâtem, İbn Haldûn, İbn Arafe, İbn Alâî, İbn 

Zehebî, İbn Mulakkin, el-Bulkînî, İbn Sadîk ve et-Tenûhî gibi birçok âlimden 

icâzetlidir. Sehâvî’nin kendisinden icâzeti olan Kemâliye bint Ali b. Ahmed, evindeki 

merdivenlerden düşmesi sonucunda 867 yılında Mekke’de vefat etmiştir.
168

 

 القرشيةبن عبد الكرمي بن امحد بن عطية بن ظهرية أم الوفا  عل يكمالية ابنة 

38- Kemâliye bint Ali b. Abdülkerim b. Ahmed b. Atiyye b. Zahîra Ümmü’l-

Vefâ el-Kuraşî: 788 yılında ve daha sonraki zamanlarda en-Nişâvurî, es-Sardî, Ibn 

Hâtem, el-Irâkî ve el-Heysemî gibi meşhur âlimlerden icâzet almıştır. Sehâvî’nin 

kendisinden icâzeti olan bu hanımdan Necmeddin b. Fehd hadis rivâyetinde 

bulunmuştur. Mekke’de 857 yılında vefat etmiştir.
169

 

 األنصاريبن يوسف  عل يكمالية ابنة النجم حممد بن اىب بكر بن 

39- Kemâliye bint Necmeddin Muhammed b. Ebû Bekr b. Ali b. Yusuf el-

Ensârî: 794 yılında dünyaya gelmiştir. Kendisine icâzet verenler arasında et-Tenûhî, 

İbn Şeyha, İbn ez-Zehebî, İbn el-Alâî, İbn Kavvâm ve İbn Menî‘ sayılmaktadır. 

Güvenilir âlimler mezkûr hanımdan rivâyette bulunmuşlardır. Sehâvî de kendisinden 

icâzetlidir. 888 yılında vefat etmiştir.
170

 

 حممد بن اىب اخلري حممد بن حممد بن فهد أم كمال اهلامشية املكية كمالية ابنة النجم

40- Kemâliye bint Necmeddin Muhammed b. Ebu’l-Hayr Muhammed b. 

Muhammed b. Fehd, Ümmü Kemâl el-Hâşimî, el-Mekkî: 808 yılında Mekke’de 
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dünyaya gelen Kemâliye Hanım, Takiyüddin b. Fehd’in kız kardeşidir. Zeynüddin el-

Merâğî, Zeynüddin et-Taberî, İbn Selâme, Şihâbeddin el-Metbûlî, İbn el-Cezerî ve 

Şemseddin eş-Şâmî gibi pek çok meşhur hocadan semâ yoluyla hadis almıştır. Ayrıca 

Ebu’l-Yemen et-Taberî, Aişe bint İbn Abdü’l-Hâdî, Abdülkâdir el-Ermevî, el-Mecd el-

Lugavî ve Şerefüddin b. el-Kuveyk gibi âlimlerden de icâzet almış, Kudüs, Gazze, 

Halîl, Remle, Şam ve Kâhire’ye rihleler yapmıştır. 866 yılında içlerinde Sehâvî’nin de 

bulunduğu bir gruba icâzet verdikten sonra Şam’a geri dönmüş ve orada vefat etmiştir. 

Vasiyeti üzerine Rasûlullah’ın müezzini olan Bilâl-i Habeşî’nin mezarının yakınına 

defnedilmiştir.
171

 

 مرمي ابنة عبد الرمحان بن حممد بن أىب بكر عيسى الصحراوية

41- Meryem bint Abdurrahman b. Muhammed b. Ebû Bekr b. İsa es-

Sahrâviyye: 797 yılında dört yaşındayken babasının, el-Irâkî, el-Heysemî ve birçok 

Ebû Dâvûd hafızının ders meclisinde bulunmuştur. Yaklaşık 60 yaşında vefat eden 

Meryem Hanım’dan Sehâvî’nin icâzeti mevcuttur.
172

 

 حممد أمحد بن قاسم أم منصور العمري املك ي املالك ي منصورة ابنة عبد هللا بن التقى

42- Mensûra bint Abdullah b. Takiyüddin Muhammed b. Ahmed b. Kasım 

Ümmü Mansûr el-Umerî, el-Mekkî: 795 yılından itibaren icâzet almaya başlayan 

Mensûra Hanım, et-Tenûhî, İbn el-Alâî, İbn ez-Zehebî, İbn Meni’, İbn Kavvâm, İbn 

Ebü’l-Mecd gibi pek çok âlimden icâzetlidir. 857 yılında Mekke’de vefat eden mezkûr 

hanımdan Sehâvî’nin de icâzeti bulunmaktadır.
173

 

 عل يبن حممد بن  عل يلشمس حممد بن مؤنسة خاتون املدعوة فاطمة ابنة احملدث ا

43- Munise Hatun Fatıma bint el-Muhaddis Şemseddin Muhammed b. Ali b. 

Muhammed b. Ali: 779 yılında dünyaya gelmiştir. Babasından, İbn Sadîk ve en-

Neşâvî’den semâı bulunmaktadır. Ayrıca Zeynüddin b. Receb, el-Burhân el-Kayrâtî, 

Mahmud b. eş-Şüreyşî, Muhammed b. Ahmed b. Ömer b. Muhammed b. Musa b. 

Numan, İbn ez-Zehebî, İbn el-Alâî ve pek çok âlimden icâzeti vardır. Çok az rivâyette 
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bulunan Munise Hanım’dan Sehâvî’nin icâzeti mevcuttur. Saliha ve hayır sahibi bir 

kadın olduğu söylenen mezkûr hanım, 851 senesinde Mekke’de vefat etmiştir.
174

 

 بن حممد بن سعد بن حممد احللبية ابنة ابن خطيب الناصرية عل يهاجر ابنة العالء 

44- Hacer bint el-‘Alâ’ Ali b. Muhammed b. Sa’d b. Muhammed el-Halebiyye 

bint İbn Hatîb en-Nâsıriyye: İçlerinde Aişe bint İbn Abdü’l-Hâdî’nin de bulunduğu 

bir gruptan icâzet almıştır. Sehâvî, Hacer Hanım’dan icâzeti olduğunu belirtmiştir.
175

 

 املكية هدية ابنة العفيف عبد هللا بن أمحد بن حسن أم اهلدى ابنة ابن الزين القسطالين

45- Hediye bint el-Afîf Abdullah b. Ahmed b. Hasen Ümmü’l-Hüdâ bint İbn 

Zeynüddin el-Kastallânî el-Mekkiyye: 795 yılında icâzet almaya başlayan Hediye 

Hanım’ın İbrahim b. Ahmed b. Abdü’l-Hâdî, Fatıma bint İbn el-Müneccâ ve Ömer el-

Bâlusî gibi pek çok kimseden icâzeti bulunmaktadır. 70 yaşına yakın bir zamanda 860 

senesinde vefat etmiş olup Sehâvî’nin kendisinden icâzeti mevcuttur.
176

 

 يهب هللا أم حممد احلبشية املكية

46- Yehibullah Ümmü Muhammed el-Habeşiyye el-Mekkiyye: 816 yılında on 

yaşındayken Mekke’ye gelmiş, Ali b. el-Cezerî, İbn Selâme gibi hocalardan Müsnedü 

İmam Ahmed’i ve diğer muteber kitapları okumuş, müteaddit zevâttan dersler 

dinlemiştir. 881 yılında Mekke’de vefat eden Yehibullah Hanım, Sehâvî’ye icâzet 

vermiştir.
177

 

2.2.1.2. Künyesi İle Bilinenler 

 اخلري ابنة امحد بن حممد بن حممد املطريةأم 

47- Ümmü’l-Hayr bint Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Matariyye: 

Gerçek ismi Saîde olan bu hanımın 805 yılında el-Irâkî, el-Heysemî, İbn Sadîk, 

Zeynüddin el Murâğî gibi pek çok hocadan icâzeti mevcuttur. Sehâvî, kendisinden 

hayırla söz edilen ve dönemin önde gelen hanımlarını ağırlayan Ümmü’l-Hayr’dan 
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icâzeti olduğunu belirtmiştir. 861 yılında Mekke’de vefat etmiştir.
178

 

 أم هانئ ابنة اجلالل عبد الواحد بن إبراهيم بن امحد بن أيب بكر بن عبد الوهاب املرشدي املكية

48- Ümmü Hânî bint Celâleddin Abdü’l-Vâhid b. İbrahim b. Ahmed b. Ebû 

Bekr b. Abdü’l-Vehhâb el-Mürşidî, el-Mekkiyye: 2 Receb 806 yılında dünyaya gelen 

Ümmü Hânî Hanım’a; Ebü’l-Yesîr b. es-Sâiğ, Abdülkâdir el-Ermevî, Aişe bint İbn 

Abdü’l-Hâdî icâzet vermiştir. 866 yılında vefat eden Ümmü Hânî Hanım da, Dürrü’l-

Ermenî, Ebü’l-Yemîn Muhammed b. Ahmed b. İbrahim el-Taberî ve Sehâvî’ye icâzet 

vermiştir.
179

 

 أم هانئ ابنة الشرف أىب القاسم بن اىب العباس امحد بن حممد بن عبد املعطى األنصاري املكية

49- Ümmü Hânî bint Şerefüddin Ebü’l-Kasım b. Ebü’l-Abbas Ahmed b. 

Muhammed b. Abdü’l-Mu‘tî el-Ensârî, el-Mekkiyye: 807 senesinde icâzet almaya 

başlayan mezkûr hanımın; Ebü’l-Yesîr b. es-Sâiğ, Şihâbeddin el-Cevherî, Aişe bint İbn 

Abdü’l-Hâdî, Ebü’l-Yemîn et-Taberî, Abdülkerîm Hufeyd el-Kutb el-Halebî gibi birçok 

meşhur âlimden icâzetleri mevcuttur. Sehâvî’nin de kendisinden icâzeti vardır. 879 

yılının Ramazan ayında vefat eden Ümmü Hânî Hanım, Muallâ kabristanına 

defnedilmiştir.
180

 

 اىب اخلري حممد بن حممد بن عبد هللا بن فهد اهلامشية املكيةأم هانئ ابنة التقى حممد بن النجم حممد بن 

50- Ümmü Hânî bint Takiyüddin Muhammed b. Necmeddin Muhammed b. 

Ebü’l-Hayr Muhammed b. Muhammed b. Abdullah b. Fehd el-Hâşimî, el-Mekkî: 

816 yılında dünyaya gelen ve asıl adı Zeynep olan mezkûr hanım Necmeddin b. Fehd’in 

kardeşidir. Henüz iki yaşındayken eş-Şerif Ahmed el-Fâsî ve İbn Selâme gibi hocaların 

ilim meclislerinde bulunmuştur. Cüz-ü İbn et-Tallâye ve el-Bürde gibi eserlerin 

okunduğu derslere katılmıştır. Müselsel rivâyetleri ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned 

isimli eseri gibi pek çok kitabı beldesinde bulunduğu hocalardan işitmiştir. Ayrıca 

Şihâbeddin el-Metbûlî gibi farklı şehirlerdeki pek çok âlimden icâzeti vardır. Sehâvî’nin 

kendisinden icâzet aldığı bu hanım, 880 yılında vefat edip Muallâ kabristanına 
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defnedilmiştir.
181

 

 الفاس ياحلسىن أم اهلدى ابنة اىب الفتح حممد بن أمحد بن اىب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن 

51- Ümmü’l-Hüdâ bint Ebü’l-Feth Muhammed b. Ahmed b. Ebû Abdullah 

Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahman el-Hasenî el-Fâsî: Aslen Mekkeli ve 

ismi Zeyneb olan Ümmü’l-Hüdâ Hanım, ilk icâzetini 788’de almıştır. Babası başta 

olmak üzere en-Nişâvurî, es-Sardî, İbn Hâtim, et-Tenûhî, İbn Ebü’-Mecd, İbnü’z-

Zehebî, İbnü’l-Alâî, Binti İbn Müneccâ, Fatıma bint İbn Abdü’l-Hâdî, el-Bulkînî, el-

Irâkî, el-Heysemî, İbnü’l-Mulakkin, el-Âkûlî ve İbn Arefe gibi dönemin önemli 

hocalarından icâzeti mevcuttur. Sehâvî’nin de kendisinden icâzeti bulunduğu muhaddis 

hanım, 855 yılında Mekke’de vefat etmiş ve Muallâ kabristanına defnedilmiştir.
182

 

2.2.2. İcâzet Dışında Bir Tarikle Hadis Öğrendiği Hanım Hocaları 

Bu bölümde Sehâvî’nin ed-Dav’ul-lâmi’ Li Ehli’l-Karni’t-Tâsi‘ eserinde yirmi 

yedisini ismi ile ikisini de künyesiyle belirttiği, kendilerinden semâ, kıraat ve arz 

yöntemlerinden birisiyle hadis aldığı yahut hiçbir kayıtta bulunmadan kendisinden 

istifade ettiğini söylediği hanım hocalarının kısa kısa biyografileri bulunmaktadır. 

2.2.2.1. İsmi İle Bilinenler 

 ابنة انصر الدين أىب الفتح نصر هللا بن أمحد بن حممد الكنانية العسقالنية القاهرية احلنبلية آمنة

1- Âmine bint Nâsırüddîn Ebü’l-Feth Nasrullah b. Ahmed b. Muhammed el-

Kinânî el-Askalâni el-Kâhirî el-Hanbelî: Takriben 770 yılında dünyaya geldiği 

zikredilmiştir. 793 yılında ise aralarında Ebû Bekr b. Muhammed Abdurrahman el-

Mizzî, Muhammed b. Muhammed b. Dâvûd b. Hamza, İbrahim b. Ebû Bekr b. Ömer ve 

Şihâbeddin Ahmed b. Ebû Bekr b. Ahmed b. Abdü’l-Hâdî’nin bulunduğu bir grup 

hocadan icâzeti mevcuttur. Sehâvî, çok az rivâyette bulunan Âmine Hanım’a bazı cüzler 

okumuş fakat icâzet aldığını kaydetmemiştir. Mezkûr hanım 850 senesinde vefat 

etmiştir.
183
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 الدمشقية احلنفيةأمساء ابنة عبد هللا بن حممد بن أىب بكر 

2- Esma bint Abdullah b. Muhammed b. Ebû Bekr ed-Dımeşkıyye el-

Hanefiyye: 794 senesinde Hatîb’in kaydettiği ‘babaların oğullarından rivâyetleri’ni 

birkaç yerini kaçırmış olmakla beraber el-Kemâl Muhammed b. Muhammed b. 

Nasrullah b. en-Nahhâs ve Şihâbeddin Ahmed b. Abdü’l-Gâlib b. Muhammed’den 

işitmiştir. Ayrıca 789 yılında 26 tane hocadan icâzet istemiş ve almıştır. Bu hocalar 

arasında Raslân ez-Zehebî, Ebû Bekr b. Muhammed el-Mizzî, Muhammed b. Ahmed b. 

Abdurrahman b. Hatîb, Muhammed b. Muhammed b. Dâvûd b. Hamza ve Muhammed 

b. Muhammed b. Abdullah b. Ömer b. Avaz bulunur.  Şihâbeddin el-Bûdî, Esma 

Hanım’a meşyeha yazmaya başlamış fakat tamamlayamadan Esma Hanım vefat 

etmiştir. el-Haydarî de Esma Hanım’ın 18 hocadan aldığı 30 kadar rivâyeti içeren bir 

cüz hazırlamıştır. Bu hadisleri ve babaların oğullarından olan rivâyetleri Esma Hanım 

birçok kere tahdis etmiştir. Sehâvî, Esma Hanımla Dımeşk’te karşılaşmış ve kendisine 

bu rivâyetlerin bazılarını okumuştur. Bir grup âlim ise sadece bu hanımdan rivâyette 

bulunmuştur. Okuyup yazabilen Esma Hanım 867 yılında Dımeşk’te vefat etmiştir.
184

 

 بن احلسن بن امسعيل املقدس ي عل يأمساء ابنة حممد بن إمسعيل بن 

3- Esma bint Muhammed b. İsmail b. Ali b. el-Hasen b. Ali b. İsmail el-

Makdisî: 779 senesinde dünyaya gelen Esma Hanım Ebu’l-Hayr b. el-Alâî’den Ebû 

Müshir’in nüshasını ve başka kitapları dinlemiş olup, el-Gıyâs el-Âkûlî, Sadreddin el-

Münâvî gibi önemli hocalardan icâzetlidir. Sehâvî, mezkûr hanımın kulağı az işittiği 

için hadisleri ona yüksek sesle arz ettiğini belirtmiştir. 865 ile 867 yılları arasında vefat 

etmiştir.
185

 

 تح القاهري احلنبل يبن عبد هللا بن أىب الف عل يبن حممد بن  عل يألف ابنة عبد هللا بن 

4- Elif bint Abdullah b. Ali b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Ebü’l-Feth 

el-Kâhirî el-Hanbelî: Yaklaşık olarak 802 yılında dünyaya gelmiştir. Babasından ve 

diğer hocalardan ders dinlemiş olup icâzetleri mevcuttur. Oğlu ile birlikte iki defa 

haccetmiş, bir defasında da Beyt-i Makdis’e ziyarette bulunmuştur. Ondan hadis 

işitenler ise bu hadisleri rivâyette bulunmuşlardır. Sehâvî, Ahmed b. Hanbel’in 
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Müsned’indeki sülâsiyâtı arz metoduyla mezkûr hanımdan almıştır. İbadete çok düşkün 

olan ve hayırla yâd edilen Elif Hanım, 879 yılında vefat etmiştir.
186

 

 عل يبن أىب طالب بن  أنس ابنة عبد الكرمي بن أمحد بن عبد العزيز بن عبد الكرمي

5- Üns bint Abdülkerim b. Ahmed b. Abdülaziz b. Abdülkerim b. Ebû Tâlib 

b. Ali: Babası İbn Abdülaziz, annesi Sâre bint Nâsırüddîn Muhammed olan Üns Hanım, 

Sehâvî’nin hocası İbn Hacer’in eşidir. Yaklaşık olarak 780 yılında dünyaya gelmiştir. 

Zeynüddin el-Irâkî, Alâî’nin oğlu Ebü’l-Hayr, Zehebî’nin oğlu Ebû Hüreyre b. ez-

Zehebî gibi âlimlerden icâzeti olup çeşitli eserler okumuş ve hadis alanında kendini 

yetiştirerek el-Irakî’den el-Müselsel’i, Şerefüddin b. el-Kuveyk’ten Sahîhu’l-Buhârî’nin 

tamamını dinlemiştir. İbn Hacer’in de bulunduğu meclislerde hadis rivâyet ederek, İbn 

Hacer mecliste bulunmadığı zamanlarda da öğrencilerin kendisine rivâyetleri arz 

etmeleri suretiyle ilimle meşgul olmuştur. Öğrenciler kendisine çok ihtimam göstermiş, 

Üns Hanım da bundan çok memnun olup ikramda bulunmuştur. Sehâvî, kırk hocadan 

derlediği “Kırk Hadis” kitabını Üns Hanım’ın ve hocası İbn-i Hacer'in huzurunda 

kendisine okumuş ve mezkûr hanımdan çok istifade etmiştir. Çok cömert, kendisine 

fikir danışılan, din konusunda önde gelenlerden ve duası makbul bir hanım olan Üns 

Hanım’ın Kadir Gecesini hissettiği ve haber verdiği söylenir. İbn-i Hacer’in vefatından 

sonra bir daha evlenmemiş, 867 yılında da vefat etmiştir.
187

 

 بن حممد بن عبد الرب عل يابي خاتون ابنة 

6- Bây Hatun bint Ali b. Muhammed b. Abdü’l-Berr: 775 yılında dünyaya 

gelmiştir. Takiyüddin Ebû Bekr b. Muhammed b. Abdurrahman el-Mizzî, el-Kemâl b. 

en-Nahhâs, Şihâbeddin Ahmed b. Abdü’l-Gâlib, Aişe bint Ebû Bekr b. Kavâlih ve 

birçok hocadan ders dinlemiş, Ebu’l-Abbas b. ‘İzzeddin, Nâsırüddîn b. Dâvûd ve İbn 

Hazm gibi âlimlerden icâzet almıştır. Şam’da ve Mısır’da hadis rivâyetinde 

bulunmuştur. Şam’da ikâmet eden Bây Hatun, hizmetinde bulunup ihtiram gösterilmesi 

ve kendisinden faydalanılması için Melik Zâhir Çakmak tarafından Kâhire’ye davet 

edilmiştir. İlim geleneğine sahip, Hadis ilmine ayrıca ihtimam gösteren bir aileden gelen 

mezkûr hanımdan Sehâvî oldukça istifade etmiştir. 864 senesinde vefat etmiştir.
188
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 جويرية ابنة عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن العراقية القاهرية الشافعية

7- Cüveyriye bint Abdürrahim b. el-Hüseyin b. Abdurrahman el-Irâkî el-

Kâhirî eş-Şâfiî: Yaklaşık olarak 788 senesinden önce dünyaya geldiği belirtilen 

Cüveyriye Hanım, Vali Ebû Zür’a Ahmed’in kız kardeşidir. İlk hocası babası olup, 788 

yılı ve sonrasında, içerisinde Şihâbeddin Ahmed b. Ebû Bekr b. ‘İzzeddin, Ebü’l-Hayr 

b. el-Alâî, Ebû Hureyre b. ez-Zehebî, ‘İzzeddin b. el-Kuveyk ve Muhammed b. el-

Cüzûlî’nin bulunduğu bir grup âlimden icâzet almıştır. Âlimler kendisinden ders 

dinlemeye gelmişlerdir. Cüveyriye Hanım’ı saliha, hayırlı ve hadis aşığı bir hanım 

olarak nitelendiren Sehâvî, ondan pek çok konuda istifade ettiğini belirtmiştir. 4 

Muharrem 863 yılında vefat etmiştir.
189

 

 خدجية سعادة ابنة الوجيه عبد الرمحن بن أيب اخلري حممد بن حممد ابن عبد هللا بن فهد

8- Hatice es-Sa‘âde bint el-Vecîh Abdurrahman b. Ebü’l-Hayr Muhammed 

b. Muhammed İbn Abdullah b. Fehd: 787 yılında Mekke’de dünyaya gelen Hatice 

Hanım, amcası Necmeddin b. Fehd, İbn Selâme ve bir grup âlimden semâ yoluyla ders 

almıştır. İçlerinde Takiyüddin b. Hâtim, es-Sardî, Şihâbeddin b. Zahîra, İbn Ferhûn, el-

Melîcî, el-Irâkî, el-Heysemî, İbn Arafe ve el-Mecd el-Lügavî’nin bulunduğu bir grup 

âlimden icâzeti mevcuttur. Kendisinden hadis işiten âlimler rivâyette bulunmuşlardır. 

Sehâvî kendisine Buldâniyyâtü’s-Selefî’yi okumuştur. Kıraati düzgün, ihlaslı, iffetli ve 

güzel ahlâk sahibi olan Hatice Hanım 860 yılında Mekke’de vefat etmiştir.
190

 

 خدجية ابنة عل ي بن عمر بن ايب احلسن األنصاري ابنة ابن امللقن

9- Hatice bint Ali b. Ömer b. Ebü’l-Hasen el-Ensârî:  İbnü’l-Mülakkin’in kızı 

olan Hatice Hanım 788 yılında dünyaya gelmiştir. El-Muvatta’nın Yahyâ b. Yahyâ 

rivâyetini ‘İzzeddin b. Ebü’l-Yemîn el-Küveyk’in huzurunda babasının okuduğu derste 

bulunarak işitmiş ve Sehâvî dâhil olmak üzere âlimlerden bir grup da kendisinden bu 

rivâyetleri almıştır. Yazı yazmayı öğreten Hatice Hanım,873 yılında vefat etmiştir.
191

  

 حممد بن الضياء حممد بن عثمان بنخدجية ابنة عمر بن حممد بن عمر 
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10- Hatice bint Ömer b. Muhammed b. Ömer b. Muhammed b. ez-Ziya 

Muhammed b. Osman: 795 yılında Halep’te dünyaya gelmiştir. İbn Sadîk’ten 

Sahîhu’l-Buhârî’nin çoğunu, Dârimî’nin Sülâsiyyât’ının hepsini semâ yoluyla almıştır. 

Sehâvî bu rivâyetleri kendisinden almış olup âlimler de Hatice Hanım’dan duydukları 

hadisleri rivâyet etmişlerdir. Güzel ahlâk sahibi, dindar ve cömert olan mezkûr hanım 

860 yılında vefat etmiştir.
192

 

 بن حممد بن امحد مزليخا ابنة إبراهي

11- Züleyha bint İbrahim b. Muhammed b. Ahmed: el-Irâkî ve el-Heysemî’nin 

Sünenü Ebî Dâvûd, et-Tenûhî’nin Sahîhu-l-Buhârî hatmi ve İbn Ebü’l-Mecd’in 

derslerine katılmıştır. Çok az rivâyette bulunan Züleyha Hanım’ın huzurunda Sehâvî 

kendisine hadis okumuştur. 867 yılında vefat etmiştir.
193

 

 زينب ابنة إبراهيم بن حممد بن امحد

12- Zeyneb bint İbrahim b. Muhammed b. Ahmed: Züleyha Hanım’ın kız 

kardeşidir. Kız kardeşiyle birlikte aynı derslere katılan Zeyneb Hanım’dan Sehâvî 

oldukça istifade etmiştir. Kendisinden hadis işiten âlimler rivâyette bulunmuşlardır. 

Yazı yazmayı bilmesiyle, çok Kur’ân-ı Kerîm okumasıyla, ibadetlerine ve ilme olan 

düşkünlüğüyle bilinen mezkûr hanım 879 senesinde vefat etmiştir.
194

 

 ابنة عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن القاهريزينب 

13- Zeyneb bint Abdürrahim b. el-Hüseyin b. Abdurrahman el-Kâhirî: 791 

senesinde dünyaya gelen Zeyneb Hanım’ın babası, el-Heysemî, Zeynüddin Ebû Bekr el-

Murâğî’den semâ yoluyla hadis almıştır. Kendisi de babasından ve el-Heysemî’den 

Müsnedü Ahmed’i işitmiştir. Aralarında Şihâbeddin Ahmed b. Ebû Bekr b. Ahmed b. 

‘İzzeddin, Ebü’l-Hayr b. el-‘Alâî, Ahmed b. Muhammed b. Râşid el-Kattân, Ebû Bekr 

b. Muhammed b. Abdurrahman el-Mizzî, Ebû Hureyre b. ez-Zehebî ve Tâceddin b. 

Musa el-Sekenderî’nin bulunduğu bir grup âlimden icâzeti vardır. Âlimler kendisinden 
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aldıkları hadisleri çokça rivâyet etmişlerdir. Sehâvî, Zeyneb Hanım’dan oldukça istifade 

etmiştir. 865 senesinde vefat etmiştir.
195

 

 عل ي بن حممد بن القسم بن صاحل بن هاشم القاهري الشافع ي زينب ابنة عبد هللا بن امحد بن

14- Zeyneb bint Abdullah b. Ahmed b. Ali b. Muhammed b. el-Kasem b. 

Sâlih b. Hâşim el-Kâhirî eş-Şâfiî: Yaklaşık olarak 780 senesinde dünyaya gelen 

Zeyneb Hanım iki yaşındayken Cemâleddin Abdullah el-Bâcî’nin derslerinde 

bulunmuştur. Ebu’l-Abbas el-Münekkir, İbn Hâtim ve es-Süveydâvî’nin de aralarında 

bulunduğu pek çok âlimden semâ yoluyla hadis almıştır. en-Nişâvûrî, Cemâleddin el-

Emyûtî gibi âlimlerden icâzeti mevcuttur. Kendisinden hadis alan âlimler rivâyette 

bulunmuşlardır. Sehâvî’nin kendisinden çok istifade ettiğini, çok hayırsever ve sâliha 

bir hanım olduğunu ve ilim geleneğine sahip bir aileden geldiğini belirttiği Zeyneb 

Hanım, 856 yılında vefat etmişir.
196

 

 مجاعة بن سارة ابنة عمر بن عمر بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن سعد هللا

15- Sâre bint Ömer b. Ömer b. Abdülaziz b. Muhammed b. İbrahim b. 

Sa’dullah b. Cemâ‘â: Takriben 760 senesinden sonra dünyaya gelen Sâre Hanım’ın 

Salâh b. Ebû Ömer, İbn el-Hîl, İbn Ümeyle, İbn es-Sûkî, Ahmed b. Abdülkerim el-

Ba‘lî, İbn Necmeddin, İbn el-Kârî, Muhammed b. el-Hasen b. Kadî ez-Zebedânî gibi 

Fahreddin b. el-Buhârî’nin talebelerinin çoğundan ve başka âlimlerden icâzeti vardır. 

Çokça rivâyette bulunmuş, âlimler kendisinden hadis rivâyet etmişlerdir. Sehâvî, Sâre 

Hanım’dan ders dinleyemediğini ancak anlatılamayacak kadar çok şey aldığını 

belirtmiştir. İlim ve riyâset geleneğine sahip bir aileden gelen mezkûr hanımın çok zeki, 

öğrenmeye karşı istekli, ders dinleme konusunda sabırlı ve vefatına yakın bir zamanda 

durumu değişse de semâının sağlam olduğu kaydedilmiştir. 855 senesinde vefat 

etmiştir. Sehâvî, Sâre Hanım’ın vefatıyla Ehl-i Mısır’ın, hadis rivâyeti açısından bir 

derece aşağıya düştüğünü söylemiştir.
197

 

 ست العراق ابنة الشهاب امحد بن انصر الدين حممد بن التقى حممد بن حسني بن مسلم املصري
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16- Sittü’l-Irak bint Şihâbeddin Ahmed b. Nâsırüddîn Muhammed b. 

Takyüddin Muhammed b. Hüseyin b. Müslim el-Mısrî: İlk icâzetini 797 yılında alan 

Sittü’l-Irak Hanım’ın Sadreddin el-Münâvî, Zeynüddin el-Irâkî, İbn eş-Şeyha, et-

Tenûhî, el-Burhân el-Âmedî, Meryem el-Ezraiyye, Ebû Hureyre b. ez-Zehebî, 

Şihâbeddin Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebû Bekr b. ‘İzzeddin ve kardeşi Şemseddin 

Muhammed’in de aralarında bulunduğu bir grup âlimden icâzeti vardır. Fakat çok az 

rivâyette bulunmuştur. Sehâvî kendisine hocası Ebû Hureyre için derlediği kırk hadis 

kitabını okumuştur. Ardından hayırla yâd edilen mezkûr hanım 867 senesinde vefat 

etmiştir.
198

 

 ست القضاة ابنة اىب بكر بن عبد الرمحن بن حممد بن امحد بن سليمان ابن محزة

17- Sittü’l-Kudât bint Ebû Bekr b. Abdurrahman b. Muhammed b. Ahmed 

b. Süleyman İbn Hamza: el-Burhân İbrahim b. Muhammed b. İbrahim b. el-

Mu‘temed’in babaannesi olan Sittü’l-Kudât Hanım 797 senesinde dünyaya gelmiş, 

Ferec Şerefüddin’in dersinde bulunmuştur. Ebû Hafs el-Bâlisî, Fatıma bint Muhammed 

b. Ahmed b. Seyfeddin’in aralarında bulunduğu bir grup âlimden ders dinleyen mezkûr 

hanım, Ebû Hureyre b. ez-Zehebî, Ebu’l-Hayr b. el-Alâî, Abdullah b. el-Harastânî, 

Fatıma bint İbn el-Müneccâ, Fatıma bint İbn Abdü’l-Hâdî gibi âlimlerden de icâzet 

almıştır. Âlimler kendisinden hadis rivâyet etmişlerdir. Sehâvî onunla Dımeşk’te 

görüştüğünü ve ondan çok istifade ettiğini söylemiştir. İlme ve hadis rivâyetine önem 

veren bir aileden gelen ve Sehâvî’nin kendisinden hadis aşığı olarak bahsettiği Sittü’l-

Kudât Hanım 864 yılında vefat etmiştir.
199

 

 صاحلة ابنة النور عل ي بن السراج عمر بن اىب احلسن عل ي بن امحد بن حممد االندلس ي

18- Saliha bint Nureddin Ali b. Sirâceddin Ömer b. Ebü’l-Hasen Ali b. 

Ahmed b. Muhammed el-Endülüsî: Aslen Kâhireli olan Saliha Hanım, İbn 

Mülakkîn’in torunu olması hasebiyle meşhurdur. 795 yılında dünyaya gelmiştir. İki 

yaşındayken dedesinin derslerine katılmaya başlamış ve ondan müselsel rivâyetleri 

başta olmak üzere birçok rivâyet işitmiştir. Kendisinden hadis işiten âlimler rivâyette 
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bulunmuşlardır. Sehâvî’nin de adı gibi saliha bir hanım olduğunu ve kendisinden 

istifade ettiğini belirttiği mezkûr hanım 876 senesinde vefat etmiştir.
200

 

 عائشة ابنة اىب بكر بن عمر بن عرفات بن عوض أم اخلري ابنة الزين القمين

19- Aişe bint Ebû Bekr b. Ömer b. Arafat b. Avad Ümmü’l-Hayr bint 

Zeynüddin el-Kumnî: 794 yılında dünyaya gelen bu hanım dört yaşındayken 

Cemâleddin el-Hallâvî’nin derslerinde bulunmuştur. Hatta daha sonraları semâ yoluyla 

kendisinden hadis almıştır. Aişe Hanım’ın, Ebû Hureyre b. ez-Zehebî ve İbn Kavvâm 

gibi Şam âlimleri ile, Tâceddin b. Musa ve Ahmed b. Muhammed b. el- Harrât gibi 

İskenderun âlimlerinden icâzeti vardır. Çok az talebe kabul eden Aişe Hanım’dan 

Sehâvi, Ümmü Zeynüddin b. Müzhir’in ribâtında bir müddet kaldığı sırada istifade 

etmiştir. 880 yılında vefat etmiştir.
201

 

 عائشة ابن الشهاب أىب جعفر حممد بن امحد بن عمر بن الضياء حممد بن عثمان أم عمر القرش ي األموي الشافع ي

20- Aişe bint Şihâbeddin Ebû Ca‘fer Muhammed b. Ahmed b. Ömer b. Ez-

Ziyâ’ Muhammed b. Osman Ümmü Ömer el-Kuraşî, el-Emevî, el-Halebî, eş-Şâfiî: 

811 yılında doğmuştur. Aişe bint Muhammed b. Abdü’l-Hâdî ve Şihâbeddin b. 

Hiccî’den icâzet almıştır. Âlimler kendisinden semâ yoluyla aldıkları hadisleri rivâyet 

etmişlerdir. Sehâvî ise Halep’te kendisine hadis okumuştur.
202

 

 الربماوي فاطمة ابنة ابراهيم بن أمحد بن عبد اللطيف بن الشيخ جنم الدين بن عبد املعطى

21- Fatıma bint İbrahim b. Ahmed b. Abdüllatif b. eş-Şeyh Necmeddin b. 

Abdü’l-Mu‘tî el-Birmâvî: Takriben 770 yahut daha sonrasında dünyaya gelmiştir. 778 

senesinin sonuna doğru ise, Ebû Hureyre b. ez-Zehebî, İbnü’l-Alâî ve bazı hocalardan 

icâzet almıştır. Sehâvî kendisine Cüz’ül-Kazzaz’ı okumuştur. 851 yılında eşinin 

vefatından dört gün sonra kendisi vefat etmiştir.
203

 

 الشافع ي القاهري القمينفاطمة ابنة أىب بكر بن عمر بن عرفات أم احلسن ابنة الزين 

22- Fatıma bint Ebû Bekr b. Ömer b. Arafat Ümmü’l-Hasen bint Zeynüddin 

el-Kumnî el-Kâhirî, eş-Şâfiî: Yaklaşık 790 senesinde doğmuştur. el-Hallâvî’den ders 
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dinlemiştir. Semâ yoluyla pek çok âlime hadis rivâyet eden Fatıma bint Ebû Bekr’den, 

Sehâvî de Fatıma Hanım’dan oldukça istifade ettiğini belirtmiştir. 867 yılında vefat 

etmiştir.
204

 

 فاطمة ابنة عل ي ابنة امحد بن عل ي بن يسري

23- Fatıma bint Ali b. Ahmed b. Ali b. Yesir: Süteyte olarak hitap edilen Fatıma 

Hanım 798 yılında Ebû Hureyre b. ez-Zehebî ve Ebu’l-Hayr el-Alâî gibi önemli 

hocalardan icâzet almış ve rivâyette bulunmuştur. Sehâvî bu rivâyetleri huzurunda 

kendisine okumuştur. 869 senesinde vefat etmiştir.
205

 

 النابلس يكلثوم ابنة عمر بن صاحل أم حممد ابنة الزين اىب حفص بن الصالح 

24- Gülsüm bint Ömer b. Salih Ümmü Muhammed bint Zeynüddin Ebû Hafs 

b. es-Salâh en-Nablusî, el-Kâhirî, eş-Şafiî: 772 yılında doğan Gülsüm bint Ömer, 

hastalığından dolayı babasıyla Şam’a gidip yaklaşık on sene orada ikamet etmiştir. Ali 

b. Ebü’l-Mahâsin Yusuf b. es-Sağîr’den Sahîhu’l-Buhârî’yi dinlemiştir. Kur’an-ı 

Kerîm’in tamamını okuyup güzel yazı yazmayı öğrenmiştir. Babasının vefatından sonra 

Kâhire’ye yerleşmiştir. Sehâvî kendisinden Sahîhu’l-Buhârî’yi ve başka kitapları 

dinlemiştir. Pek çok güvenilir âlimin kendisinden hadis rivâyet ettiği Gülsüm Hanım’ı 

Sehâvî, yazısı güzel, derin anlayışlı, keskin zekâlı ve tesebbüt sahibi bir hanım olarak 

tavsif eder. Kendi el yazısıyla bulduğu bir şiiri de Sehâvî kaydetmiştir. 856 yılında vefat 

etmiştir.
206

 

 م ي ابنة يوسف بن حممد بن صاحل أم امسعيل ابنة اجلمال القرش ي النابلس ي املقدس ي الصاحل ي الشافع ي

25- Mey bint Yusuf b. Muhammed b. Salih Ümmü İsmail bint Cemâleddin el-

Kuraşî en-Nablûsî el-Makdîsî es-Salihî eş-Şâfiî: 794 yılında dünyaya gelmiştir. 

Yaklaşık bir yaşındayken Ebu’l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Abdü’n-Nur 

el-Hamâmî’nin, Muhammed b. Sa’d el-Makdîsî’nin Abdullah b. Afîf Muhammed b. 

Yusuf en-Nablûsî’den semâ yoluyla aldığı hadislerden derlediği cüzü okuduğu derste 

bulunmuştur. Sehâvî bu cüzü kendisine okumuştur. 866 yılında vefat etmiştir.
207
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 احلنبل ينشوان ابنة اجلمال عبد هللا بن العالء عل ي بن حممد بن عل ي بن عبد هللا بن ايب الفتح الكناين العسقالين القاهري 

26- Nişvan bint Cemâleddin Abdullah b. el-Alâi Ali b. Muhammed b. Ali b. 

Abdullah b. Ebü’l-Feth el-Kinânî el-Askalânî el-Kahirî el-Hanbelî: 788 yılında 

dünyaya gelen hadis âlimi Sevde diye de adlandırılmıştır. 793 yılında İbrahim b. Ebû 

Bekr b. Ömer b. es-Sellâr’ın da aralarında bulunduğu bir grup âlimden icâzeti vardır. 

Sonraki yıllarda da babasından hadis almış ve rivâyette bulunmuştur. Özellikle el-

Dimyâtî’den âli isnadla rivâyet eden son kişidir. Dönemin büyük âlimleri kendisinden 

hadis almışlardır. Sehâvî’de kendisinden istifade etmiştir. Hanbelî kadısı ‘İzzeddin el-

Kinânî, mezkûr hanımdan başka bir hanım için ayağa kalkmamıştır. Talebeleri 

tarafından çok sevilen, onlara karşı sabırlı olduğu, küçüklüğünden beri yazı yazmayı 

bildiği ve saygın bir hayat sürdüğü kaydedilen Nişvân Hanım, 880 senesinde vefat 

etmiştir.
208

 

 هاجر ابنة حممد بن حممد ايب بكر بن عبد العزيز القاهري الشافع ي

27- Hacer bint Muhammed b. Muhammed b. Ebû Bekr b. Abdülaziz el-

Kahirî eş-Şafiî: Muhaddis Şerefüddin Ebü’l-Fadl el-Makdisî’nin kızıdır. Azîze el-

Makdisiyye olarak da anılmıştır. 790 senesinde Kudüs’te dünyaya gelen Hacer bint 

Muhammed’in yetişmesine babası büyük özen göstermiştir. Küçüklüğünden beri ilim 

meclislerine götürüp önemli cüzleri, meşyeha, erba‘în ve fevâid tarzı birçok kitabı semâ 

yoluyla almasını sağlamıştır. Öyle ki Sehâvî oldukça araştırmasına rağmen kaydetmek 

için rivâyetlerinin hepsini toplayamadığını kaydetmiştir. Ayrıca Sehâvî, âli isnada da 

sahip olan Hacer Hanım’dan istifade edebilmek için izdiham oluşturacak kadar çok 

öğrenci geldiğinden, önceden pek önemsemeyip kendisinden çok az rivâyette 

bulunduğundan, yaşlı kadınlar gibi hicabına dikkat etmediğini fakat bu durumunu 

düzelttiğinden de bahsetmiştir. Sehâvî daha sonra kendisine ne bulduysa arz etmiştir. 

İhtiyaç sahibi olduğu için az ile yetinmeyip daha fazla karşılık isteyen Hacer Hanım 

dönemin büyük hocalarının dersinde bulunmuş, bir kısmından da semâ yoluyla hadis 

almıştır. 874 senesinde vefat etmiştir.
209
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2.2.2.2. Künyesi İle Bilinenler 

 ابنة احمليوى عبد القادر بن حممد بن طريف فاطمة اخلري أم

28- Ümmü’l-Hayr Fatıma bint el-Mahyevî Abdülkâdir b. Muhammed b. 

Tarîf: Sahîhu’l-Buhârî’nin bir kısmını el-Alâ’ b. Ebü’l-Mecd’den dinleyen Ümmü’l-

Hayr Hanım, eserin tamamını da et-Tenûhî, el-Irâkî ve el-Heysemî gibi âlimlerden 

dinlemiştir. Bir grup âlimden icâzetlidir. Bir süre eşi ve ailesiyle birlikte Remle’de 

yaşamış olup Sehâvî onunla karşılaşınca kendisine bir takım hadis/kitap okumuştur. 

Altmış yaşında vefat etmiştir.
210

 

 ور الدين ايب احلسن املصرية الشافعيةأم هانئ ابنة العالمة ن

29- Ümmü Hânî bint. el-Allâme Nureddin Ebü’l-Hasen el-Mısriyye eş-

Şafi‘iyye: Asıl ismi Meryem olup kadı Fahreddin Muhammed b. Muhammed’in 

torunudur. 778 yılında Mısır’da dünyaya gelmiştir. İlim tahsil etmesi hususunda dedesi 

oldukça ihtimam göstermiş, 805 yılında en-Nişâvurî, Ebu’l-Abbas b. Abdü’l-Mu‘tî, 

Şihâbeddin b. Zahîra, el-Muhib et-Taberî, İbn eş-Şeyha, es-Süveydâvî, Necmeddin b. 

Razîn ve Bedir b. es-Sâhib gibi âlimlerden semâ yoluyla ders aldırmıştır. Dedesinden de 

ders işiten Ümmü Hânî Hanım’ın, el-Irâkî, el-Heysemî, İbn el-Mülakkin, İbn Hâtim, el-

Azîz el-Melîcî, es-Sardî, Ebu’l-Yemîn b. el-Kuveyk ve el-Mecd İsmail el-Hanefî gibi 

önemli âlimlerden icâzeti mevcuttur. Kurân-ı Kerîm’i, Kitâb-ı Mülliha’yı ve Şafiî 

fıkhına dair kitaplardan Ebû Şücâ’nın Muhtasar’ını ezberlemiştir. Daha sonra anne 

tarafından dedesi olan Fahreddin el-Kâtânî onunla ilgilenip muhaddislerin pek 

çoğundan ders dinletmiştir. Âlimler kendisinden hadis almışlardır. Sehâvî ise Ümmü 

Hânî Hanım’ın merviyâtından ne bulduysa kendisine arz ettiğini, ama bulduğundan 

daha fazla rivâyeti olduğunu ancak kendisinin bu kadarına ulaşabildiğini kaydetmiştir. 

Sehâvî, dedesinin kendisine el-Kütübü’s-Sitte’yi de dinlettirmiş olabileceğini söylediği 

Ümmü Hânî Hanım’ı, küçük yaşta hafız olan, Allah ve Rasûlü’nün adı anılınca gözleri 

yaşaran, hadis sevdalısı, oruç ve teheccüt namazlarıyla dini bütün, tane tane konuşan, 

yazısı güzel bir hanım olarak tavsif etmiştir. Aralarında Sehâvî’nin de olduğu bir gruba 

Sâf Sûresi’ni hüsnü tilâvette bulunmuştur. 871 yılında vefat etmiştir.
211
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Yukarıda belirtilen hanımların çoğunun dönemin ilmî geleneğe mensup meşhur 

ailelerinden geldiği görülmektedir. Bu da ilimle meşguliyette özellikle aile faktörüne 

güzel bir örnektir. 

Hanımların hepsinin özellikle küçük yaşlarda ilim meclislerine getirilmeleri 

dikkatleri çekmektedir. Bu hanımlar, ilim meclislerinde dönemin meşhur âlimlerinden 

rivâyet hakkı elde etmişlerdir. Biyografilerini verdiğimiz hanımların hepsinin 

yaşadıkları asrın tanınmış âlimlerinden icâzetleri mevcuttur. Ancak hepsinin hadis 

rivâyeti ile aktif şekilde meşgul olduğunu söylemek mümkün değildir. Bazı hanımların 

ilimle alakaları sadece kendilerinde rivâyet hakkı bulunan eserlerin icâzetini talebelere 

vermek şekliyle sınırlı kalmıştır. Fakat aktif şekilde kendilerini ilme, hemcinslerini 

eğitmeye adamış hanımların varlığı da söz konusudur. Semâ ve imlâ meclisleri 

akdetmişler hadis ilmine hizmet etmişlerdir. Talebe olarak çok seçici davranan 

hanımların varlığı da kaydedilen bilgiler arasındadır.  

Dokuzuncu asırda erkeklere göre daha uzun süre yaşayan hanımlar dönemlerinde 

âlî isnada sahip nadir kişilerden oldukları için, âhir ömürlerinde daha fazla rağbet 

görmüşlerdir. 

Memlükler döneminde hanımların umre, hac ve ilim seyahatleri konusunda gayet 

serbest/rahat oldukları göze çarpmaktadır. Nitekim biyografilerde belirtildiği gibi 

hanımlar bazen eş ve mahremleriyle bazen de tek başlarına kafileyle hac yolculuğuna 

çıkmışlardır. 

 

  



48 
 

SONUÇ 

İslâm tarihi boyunca hanımlar, sosyal ve kamusal alanda şartlar çerçevesinde aktif 

görevler almışlardır. En azından hadis ilmi açısından durum böyledir. Hanımlar özgürce 

okuyabilmiş, yazabilmiş, öğrenmiş ve öğretebilmiştir. Hatta ilim için rihleler bile 

düzenlemişlerdir. O günün şartları içerisinde eğitim kurumlarında yahut evlerini açarak 

sayıları yüzleri bulan talebelere dersler vermişlerdir. Bu durum, o dönemin el verdiği 

imkânlar nispetinde olağanüstü bir gayret ve çabanın sonucudur. 

Çağımızın ilim anlayışı ve kurumsal yapısıyla, Memlükler döneminin ilim 

anlayışı ve kurumsal yapısını mukayese etmek elbette ki makul değildir. Ancak ilim 

geleneği noktasında bir tespit yapılacak olursa, o dönemlerin kendi şartlarında fevkalade 

bir düzeye ulaştığı söylenebilir. Günümüze göre çok daha kısıtlı imkânların 

bulunmasına rağmen mezkûr dönemde kadınların eğitimi ihmâl edilmemiştir. Bu 

sebeple günümüzde tartışılan pek çok konuya da ışık tutmaktadır. Nitekim toplumun 

yarısını oluşturan kadınların eğitimi, onların iyi bir insan ve Müslüman olarak 

yetiştirilmesi büyük önem arz eder. Zira iyi nesiller yetiştirmede hanımların rolü 

azımsanmayacak derecede büyüktür. Kadınları iyi eğitilmiş bir toplum, geleceği için 

pek çok meseleyi halletmiş, ayakları yere sağlam basan bir toplum demektir.   

Çalışmanın konusu olan Sehâvî’nin 12 ciltlik ed-Dav’ü’l-Lâmi’ Li Ehli’l-Karni’t-

Tâsi‘ ( الالمع ألهل القرن التاسع الضوء ) adlı eserinin son cildinde tespit edildiği kadarıyla, 

Memlükler döneminde hanımlar ilim sahasında özellikle hadis ilmi ile ilgili bir takım 

çalışmalarda görülmektedirler. Bununla birlikte hadis ilmi kadar olmasa da tasavvuf, 

edebiyat tefsir, fıkıh ve kıraat ilimleri ile uğraşan hanımlar mevcuttur. On iki ciltlik bir 

eserin sadece bir cildinde yer almaları onların mahremiyetlerine saygı duyularak 

hayatlarının ayrıntılı anlatılmaması şeklinde yorumlanabilir. Ancak bu sayı ilk üç asır 

ile karşılaştırıldığında hanımların ilim ile iştigallerinde çok büyük bir artışa işaret 

ettiğinden önemlidir. Sehâvî’nin 400 küsur hocasından tespit edilebilen kadarıyla 

51’nden icâzet yoluyla, 29’undan da icâzet dışında bir yolla kendisinden ilmî anlamda 

istifade ettiği toplam 80 hanım hocası bulunmaktadır. Bu da hocalarının %20’sine 

tekabül etmektedir. 

Hanımlar arasında Kurân-ı Kerîm’i hıfzedenler olduğu gibi Gazali’nin Akîde’si, 

Nevevî’nin Erbaîn’i el-Makdisî’nin Umdetü’l-Ahkâm’ı ve dönemin meşhur eserlerini 
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ezberleyenler de olmuştur. Bu dönemde yukarıda bahsedilen eserlere ek olarak Buhârî, 

Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Ahmed b. Hanbel’in eserlerinin yanı sıra Cüz’ü’l-

Menâdilî, Cüz’ü Ali b. Ebî Kâsım, Cüz’ü İbn Ebî Arefe, Ğaylâniyyât, ‘Uşariyyât, 

Tusâ‘iyyât, Sümâniyyât, Fevâid-i Temmâm, Erbâîn-i Nevevî, Erbâîn-i Âcurrî gibi cüz, 

fevâid türü eserler ve meşyeha ve emâlî türünden eserler okutulup ezberlenmiştir. 

Biyografilerden de anlaşıldığı üzere hanımların eğitiminde ailenin rolü oldukça 

büyüktür. Hanım muhaddislerin büyük bir kısmı aile eğitimi sayesinde kendilerini 

yetiştirmişlerdir. Birçoğu henüz çok küçük yaşlarda semâ meclislerine getirilmiş, 

kendilerine icâzet alınmıştır. Ayrıca hadis rivâyetinde bulunan hanımların önemli bir 

kısmının ulema aileleri içinde yetişmiş olması, ileriki dönemlerde ilimle 

meşguliyetlerini sürdürmede önemli bir rol oynamıştır. 

Hanımlar hadis eğitimi ve öğretiminde semâ, kıraat ve icâzet yollarıyla faaliyette 

bulunmuşlardır. Sehâvî’nin mezkûr eserinde belirtilen 1075 hanımın ekseriyetinin, 

dönemin meşhur âlimlerinden icâzetli olduğu tespit edilmiştir. Ancak icâzet aldığı 

belirtilen bu hanımların hadis ile meşguliyetleri aynı düzeyde olmamıştır. 

Dokuzuncu asırda hanımlar kendilerini ilmî anlamda geliştirerek pek çok meşhur 

âlime ders vermişler, hanımlara özel olarak tahsis edilen mekânlarda onları 

eğitmişlerdir. Bu asırda hala sürdürülmekte olan rihlelere katılmışlar, önemli 

muhaddislerin derslerine katılıp icâzet almışlardır. Erkeklere göre daha uzun ömür 

yaşayan hanımlar, dönemlerinde âlî isnada sahip nadir kişilerden oldukları için, âhir 

ömürlerinde daha fazla rağbet görmüşlerdir. 

Hanımların da aralarında bulunduğu ders meclislerinde mescit düzenini koruyarak 

belirli bir oturma düzeni uygulanmıştır. Rivâyette bulunan hanımlar ise yüz örtüsü 

yahut perde kullanarak mahremiyet ölçülerine riâyet etmişlerdir.  

İncelenen kaynaklarda hanımların hadis alanında bir eser telif ettiklerine 

rastlanmamıştır. Ancak hanımlar arasında okuma-yazma bilenlerin olduğu tespit 

edilmiştir.  

Hanımların büyük bir kısmı bazen tek başlarına bazen de eşi, oğlu, kardeşi gibi bir 

yakınıyla birlikte birçok kez hac ve umre görevlerini yerine getirmiş, Harameyn’e 

komşuluk yapmıştır. 
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İslâm’ı referans alan Memlükler döneminde görüldüğü gibi Efendimiz’in (s.a.s) 

kavlen ve fiilen teşvik ettiği kadın eğitimi, İslâm’da en güzel şekilde tatbik edilmiş ve 

kadın hiçbir zaman bu hakkından mahrum bırakılmamıştır. Zamanımızda kısmen bazı 

yerlerde görüldüğü gibi, kız çocuklarını okutmama yanlışlığına düşülmüşse de bu, dini 

yanlış ya da eksik anlamadan kaynaklanmıştır. Hâlbuki dinimizin kaynakları olan 

Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet kadın erkek herkesi kapsayacak şekilde hitap etmiştir. 

Peygamberimiz’in eşleri, sahabî hanımlar ve sonraki nesillerden yetişen kadın âlimler 

bunun şahididir. Öyleyse, bugünün inanmış erkeklerine düşen vazife, hanımlarına ve 

kızlarına öğrenme ve öğretme imkânları hazırlamak, buna karşılık kadınlardan ve 

kızlardan beklenen gayret ise, kendilerine sunulan fırsatları iyi değerlendirip ilme 

koşmak, imkânlar sunulamamış olsa dahi, şartları zorlayıp kalp, zihin ve akıllarını ilim 

ve marifetle doldurmaya çalışmaktır. 

 İslâm kültür tarihimizin siyasî, ekonomik, sosyal ve eğitim yönünün 

derinlemesine bir tetkikin yapılması zarurî bir durumdur. Bu sebeple sadece hoca-talebe 

ilişkisini tespit etmek elbette ki yeterli değildir. Ancak bu çalışmamız, ileride yapılacak 

olan çalışmalara eklenecek zincirin bir halkası olması temennisiyledir. İlmî anlamda 

özellikle hadis ilimlerindeki hanımların rolünün bütün yönleriyle ortaya konulması yeni 

araştırmaları beklemektedir. 
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