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ÖN SÖZ

Bundan altı sene kadar önce, arab filologlar ından Abü
da (öl. 210) 'nin Macâz al-Qur'ân adl ı eserinin tenkidli ne şrini hazırlarken, ehemmiyetli addedilebilecek bir k ısmının Buhâri taraf ından iktibas edildi ğini tesbit etmi ştim. Mahiyeti tamamiyle filolojik
olan bu iktibaslar ın, Peygamber'in söz ve sünnetlerini toplamay ı
gaye edinen bir hadis kitab ın ın bâbları aras ına geli şi güzel serpilmiş bulunması keyfiyeti bende, Buhârrnin filolojik eserlerle münasebeti, metodu ; eserinin -bu vasf ıyla- mensub oldu ğu edebiyat ın
diğer musannefat ına ne dereceye kadar benzedi ği, musannaf bir
hadis kitabının sınırı nın dışına çıkıp çıkmadığı hususlarını araştırmak merak ı n ı uyand ırm ıştı . Buhârrnin filolojik kaynaklar ını tetkik
ederken, dolay ısıyla, ilk asırlarda muhaddislerle filologlar aras ındaki münasebetin bir k ı smı da ayd ınlanmış olacakt ı.
Bir hadis kitab ının filolojik kaynaklarını veya umumi olarak
kaynakları n ı ara ştırmak meselesi, bidayette -hildi ğime göre- daha
evvelce üzerinde durulmam ış olan ve neticesi tamamiyle meçhul
bulunan bir mevzu idi. Mevzuu ele al ırken, Buhârrnin kitab ını
asırlardanberi meydana getirilen şerhleri, teracim-i ahvâI ve hadis
usülü kitaplar ı ve sair ilgili eserlerin verdi ği bilgi muvacehesinde
tetkik, daha evvelki filologlardan yapt ığı iktibaslar ı tesbit etme ği
tasarlam ıştı m. Netice çok ümid verici olmasa bile, filolojik bak ımdan Buharrnin, Macâz al-Qur'ân'dan faydalandığı muhakkak gibi
görünüyordu. Bu keyfiyet gerek Macâz'a başvurmak ve gerekse
şârihlerin verdi ği bilgiden faydalanmak suretiyle ö ğrenilebiliyordu.
Buhâri ile di ğer hadis kitap ve meselelerini muhtelif bak ı mlardan ele alan modern tetkikler, hadis musannefat ın ın kaynakların ı ve hususiyle filolojik kaynaklar ını tesbiti gaye edinen bir ara ştırıcı için, mesaisine yard ı m etmek şöyle dursun, cesaret k ı rıcı mahiyet arzediyordu. Zira, altm ış kadar sene önce, hadise ve islâmi rivayete dair, ortaya konan bir tetkikin neticeleri günümüze kadar
hemen hemen hiç de ğişmemi ş, Buhârrnin -di ğer hadis musann ıf-

— VI —
ları gibi- kendinden evvel mevcut bir literatürden faydalanmak imkamndan mahrum kaldığı, Islam ülkesinin muhtelif yerlerini bir
bir dolaşıp hadis ravileriyle temas etmek suretiyle toplad ığı şifahi
haberlerden te'lif etti ği şeklindeki kanaat hâkim bulunuyordu. Ayni ara ştırıcı -bu k anaat ın tamamiyle aksine- hadislerin
ilk yaz ılı kaynaklarını keşfetmi ş olmak gibi bir şöhret kazanm ıştı.
Bazı selefleri gibi, hicri birinci as ırda, hadislerin baz ı yazılı vesikaları bulunduğuna dair kay ıdlara rastlayarak, müslüman alirr ılerin,
yanlış olarak hadisleri tamamiyle - şifahi malzemelerden ibaret addettikleri zehab ına kap ılmış ; buna mukabil müteakip as ırlarda meydana getirilen musannaf hadis kitaplar ın ın -daha evvel baz ı hadis
vesikalar ının mevcudiyetini kabul etmesine ra ğmen- malzemelerini
hadis ravilerinin şifahi haberlerinden toplad ıkları neticesine varmıştı.
İşte, "Buhfirrnin kaynaklar ı hakk ında ara şt ı rmalar„ adlı tetkike
asrım ızda hakim böyle bir anlay ışın te'siri alt ında, Bulıarrnin, şifahi
malzeme yan ında faydaland ığı muhtemel birkaç filolojik kayna ğının ortaya konulabilece ği ümidiyle başlanmış tır. Böyle bir te'sirle
bir müddet aksi istikametlere teveccüh eden ara ştı rmam ız ancak
islami rivayetin di ğer rivayetlere benzemeyip raviler zinciri alt ı nda
yazıl ı kaynaklar ihtiva etmekten ibaret hususiyetinin dikkati çekmiş olmasından sonra verimli bir mecraya girmi ştir. Bu sebepledir ki, Bubarrnin filolojik kaynaklar ını n tesbitini gaye edinen tetkikin plan ve gayesi bilâhire de ği ş miş, Buharrnin ve di ğer hadis
musennefat ının, hatta k ısmen Islam tarihinin kaynaklar ına umumi
olarak temas etmek, hadislerin ilk tedvin ve tasnifi gibi meseleleri, mevzuumuzu aydınlatmağa yetecek kadar gözden geçirmek zarureti hasıl olmu ştur.
Kitabın birinci kısmını teşkil eden bu meselelerin ele al ınmasıyla yap ılmak istenen şey, islami rivayetin gözden kaç ırı lan ve
araştırmalarda yan ıltıc ı neticelere götüren bir hususiyetinin izah ıdır.
Kitabı n nihayetindeki I. ve II. lah ika lar bu izah ın takviyesi
maksad ını istihdaf eder. I. 1 â h i k a bir hadis kitab ının rivayetler
zincirinden faydalanmak suretiyle yaz ılı kaynakların ı bulmak hususunda giri şilen bir denemenin neticelerini ihtiva ediyor. Ayni lahikaya ilave olarak haz ı rlanan, Bubari'nin bilümum ravilerinin indeksi, baz ı teknik zaruretler yüzünden bu edisyondan ç ı karı lmıştır.
Kanaat ımızca, islam ın Il. ve III. asır müellefat ındaki ravileri top-
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layan indekslerin, islami edebiyat ın kaynaklarını tesbit bak ım ından büyük bir ehemmiyeti vard ır. Râviler zincirindeki isimlerin,
haberlerin takviyesi maksad ıyla uydurulmu ş rivayet halkalar ı oldu-.
ğu şeklindeki bir mülâhazan ın bilâfma, kaynaklar ın ya sahipleri
veya rivayet hakkını haiz salâhiyetli râvileri olarak de ğerlendirilmesi lâz ımdır.
II. lâhik a, Bulıârrnin, kaynaklar ının en ba şında mülâhaza
edilebilecek Imam Mâlik'in Mu ıvattdı ile olan münasebetlerinin
tesbitine tahsis edilmi ş, kitabın hacminin büyümesi endi şesi yüzünden iktibaslar ın aynen verilmesinden vazgeçilerek Bullâri ile Muwattdın sahifelerine i şaret ile iktifa edilmi ştir. Her halde, yaln ız
bu mukayese bile, Bulıâri'nin kendinden evvel mevcut bir yaz ılı
edebiyattan faydalanmak imkân ından mahrum olduğu şeklindeki
bir hükmü red için tatminkâr bir delil olabilecektir.
Bubâri'nin kaynaklar ı, hadis edebiyat ının anlay ışı na uygun bir
şekilde mülâhaza edilirken, onun, di ğer hadis külliyatından, biri
takriben sekizde birini te şkil edip bilâhire <<tactiq» diye adlandırılan raviler zinciri bertaraf edilmi ş hadis ve haberlerden, di ğeri hadis ve bâblar aras ında bol bol bulunan filolojik malzemeden ibaret
iki mühim hususiyetiyle ayr ıldığı görülmü ştür. Şalliifin her iki hususiyeti de tatminkâr bir izahtan mahrum kalm ış ve ideal olarak tanınan VIII. ve IX. as ır şerhlerinde, Bubâri'nin filolojik kaynaklar ıyla olan münasebetinin tayini bak ımından vuzuhsuz olarak ele al ınan
meseleler modern tetkiklerin mevzuu olmam ış tır.
Şaiı iiı'in mühim ve bariz bir vasfını teş kil eden «ta`liq» tarzındaki haberlerin kaynaklar ının izahında, hadis edebiyat ının izahmdan ayrılan bir neticeye var ı lm ıştır. Bu hususiyetin izah ında,
bâblarm ın tasnifinde daha evvelki musannefat ın bâblarma
uyulmuş olması keyfiyetinden faydalan ılmıştır. Bubâri'nin kendinden evvel mevcut literatürün bâblar ına tabi olu şu meselesi „şârilıler
aras ında zaman zaman bir münaka şa mevzuu olmu şsa da kanaat ımızca kitab ın ikinci derecede mühim di ğer bazı müşkillerinin izah'
bakı mından kabıllü kaçınılmaz bir vakıadır.
Rivayetler zincirini bertaraf edip hadis ve haberleri <qâla».,
zakara» «dedi, zikretti») gibi tabirlerle kitab ına geni ş ölçüde almış olan 13utıâri, kanaat ımıza göre, rivayetler zincirini Peygamber'e kadar yükselten müsned bir hadis kitab ı meydana
getirmek şeklindeki prensibe sad ık kalmamış, ciddi bir şekil-
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de, isnâd ın otoritesini sarsan ilk kimse olmu ştur. Devrinde,
say ısı ço ğalmış bulunan hadis külliyat ın ın bir nevi hulâsas ı n ı yapmaya te şebbüs eden Buhârrnin, ilk as ı rlarda, bir zaruret neticesi
olarak ortaya ç ıkan isnâd ın ehemmiyetini ikinci dereceye .indirmi ş
bulunmas ı n ı, hadis edebiyat ında aç ılmış yeni bir çığır diye de ğerlendirmek lâz ımdır. Bu hususiyeti gözönünde bulundurulunca, isnâd ı n
ilk defa Buhâri taraf ından bir ilim haline getirildi ği şeklinde, asrımızda mevcut bir kanaat ın, dikkatlice miitalâa etmeden,
verilmi ş acele bir hükmün mahsülü oldu ğu kabul edilebilir.
Bulıarrnin kaynakları hakk ında umumi ve zaruri bir fikir elde
edildikten sonra, Şalıiiı'in ihtiva etti ği filolojik malzemenin tetkikine geçilmi ş, kitabın her yerinde bulunmakla beraber bu gibi
malzemenin en kesif bir şekilde rastland ığ t «Kitdb at tafsir> namı yla ayrılan kısım, neticeleri di ğer fas ıllara da şâmil olacak şekilde
ele al ınmıştır. Hususiyle Abü `Ubayda ve Farrâ'dan Buhârrnin
yapt ığı iktibaslar bir araya toplanm ış, bu malzemenin kaynaklar ın ı,
iktibas eden kitapla münasebetlerini mülâhaza etmeleri bak ı m ından
şârihlerin durumu gözden geçirilmi ştir. Kaynaklara i şaret hususunda di ğer şârihlerle mukayese edilemiyecek bir mevkide bulunan
İ bn klacar'e, Bub,ârrnin kaynaklar ın ın tetkiki i şinde çok şey borçlu oldu ğumuzu ifade etmeden geçemiyece ğiz.
Kitabın muhtelif bâblar ında geli şi güzel bir şekilde mevcut
filolojik malzemenin hemen hemen hepsine İ bn Hasar taraf ından
işaret edildi ği, bir çok yerlerde, baz ı şârihler, batan da İbn klacar
tarafından kitab ın mevzuu ile ilgili bulunmad ığı belirtildi ği halde,
islâmi edebiyatta te'min etti ği şöhretin bu keyfiyet ile
uygunluk derecesi üzerinde durulmam ış t ı r. Kanaat ım ızca Buhâri
kendisinden evvel mevcut hadis edebiyat ını hülâsa i şinde muayyen
bir plâna ba ğlı kalmamış, malzeme bollu ğuna kavu şmuş olmakla
beraber, me şhur hadis musann ıfları aras ında, kitab ı muayyen bir
sistemden en çok mahrum kalan kimse olmu ştur. Bu hususiyet, hadis ve haberlerden ibaret k ı sımlarda mevcut olmakla beraber, en
bariz şekilde filolojik malzemenin tetkiki s ırasında mü ş ahede olunmaktad ır. Bu mülâhaza ile, mezkür malzeme Şah-filin bâblarındaki
yerleri gösterebilmek suretiyle III ve IV numaral ı lâhika larda
aynen verilmektedir.
Buhârrnin umumi ve daha sonra filolojik mahiyetteki kaynaklarının izahından sonra ,,S'afıfl.ı'in müteakip nesillere intikal eden
-
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rivayetlerinin tetkikine geçilmi ştir. Buhürrnin kitab ı, rivayetleri bakımından pek alâka çekici bir tetkike mazhar olmu ş sa da, metninde
mevcut bir çok mü ş killerin bidayette iyi intihab olunmam ış ve fakat muhtelif kollar ı arasındaki ihtilâflar ı pek dakik bir surette
iş lenmi ş bulunan Firabri rivayetine râci oldu ğuna hükmedebilmek
için bir çok sebepler mevcuttur. Mükemmeliyetini şerhlerde mahhız bulunan kı sımları ndan öğrendi ğimiz Nasafi rivayetine ba ğlanan
bir nüsha ele geçirmek hususunda bütün aramalar ımız maalesef neticesiz kalm ıştır. Ele geçirildi ği takdirde, Buhârrnin hal-i haz ır metninde mevcut mü şkillerden bir k ısmının, her halde, halledilebilece ğini
ümid ediyoruz.
Bul aL.rnin kaynaklar ını araştırmay ı gaye edinen bu tetkik, her
halde, şâmil oldu ğu meselelere nihai şeklini vermiş olmaktan ziyade, meseleleri vaz' ve hal şekillerini arayan bir deneme mahiyetinde kabul edilmelidir. Ayni mevzuda şimdiye kadar örnek ittihaz
edebilece ğ imiz her hangi bir tetkikin bulunmamas ı ve doğrudan
doğ ruya kaynaklar ı n tetkikinden ç ı karılmış neticelere istinad edilmi ş olması bakı mı ndan, vukuu muhtemel hatalar ın orijinal hususiyetine atfedilece ğini umuyoruz. Şurasına da i şaret edelim ki, tetkikin hitamından tab' ı na kadar geçen k ısa zaman fas ılası zarfı nda ele
geçen yeni malzeme kar şısı nda bazı ilâve ve de ği şiklikler yap ılması
zarureti ve tesbit etti ğimiz hal şekillerine yeni deliller bulmak imkân ı has ıl olmu ştur. Devaml ı bir mesainin ve yap ılacak tenkidlerin
yeni bir edisyonu icab ettirece ğine kani bulunuyoruz.
Son söz olarak, bu tetkiki haz ırlamam esnas ında, hassaten
Buhârrnin filolojik kaynaklar ının tesbiti i şinde, kıymetli vaktim
esirgemeden, bana yard ım eden arkada şı m Bekir Kütüko ğlu'na ve
bu önsözü ingilizceye çevirmek lütfunda bulunan arkada şım Martin
Dickson'a te şekkür etmeyi zevkli bir vazife sayar ım.
15 Ekim 1956

Fuad SEZG İ N

English Translation of the Preface

About six years ago, while preparing a critical edition of the
Arab philologist Ahu `Ubayda (d. 210 A. H.) 's Macâz al Qur'ân,
I established the fact that a rather considerable portion of that
work had been quoted by Bukhari. The fact that these quotations
in Bukhari, completely philological in nature as they were, were
randomly scattered among the bâb of a book on hadith devoted to
the compilation of the Prophet's words and sunna, provoked my
interest to study Bukhari from the following points of view : (a)
his relationship to philological works and his methodology ; (b)
the degree to which his work (in this philological respect) resembled other compilations in this type of literature and (c) the determination of whether or not his work was outside the proper
scope of a classified work on hadith. It was also felt that a study
of Bukhari's philological sources would indirectly shed light on
some of the relationships between hadith-compilers and philologists in the first centuries of the Hegira.
At the outset, I realized that the problem of investigating the
philological sources of a book on hadith or of its sources in general, was a subject which had not previously been dwelled upon and
that the results of such a study were entirely unforseeable. In taking up the subject, I had planned to study Bukhari's work on
the basis of the various information giyen in the commentaries,
biographies, book on hadith methodology and other pertinent works
which have been produced for centuries, and to establish Bukhari's
quotations from the earlier philologists. The results of such a procedure rnight not perhaps have seemed very promising : but we
did know for certain that Bukhari had used the Macâz al Qur'ân
as a philological source. This fact could be ascertained by recourse
to either the Macâz or to the information giyen us by the commentators.
-
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— XII -Modern research undertaken from various viewpoints on the
problems in Bukhari and the other books on hadith, was more a
discouragement than an aid for the scholar who would establish
the sources of the hadith compilations —particularly, their philological sources. I say this because the conclusions of a study made
sixty years ago on the hadith al-1d the Islamic rivayet have scarcely changed and the conviction stili prevails that Bukhari, like
the other hadith compilers, was denied the possibility of using
the pre-extent literature, and that he compiled the Safı iiı. from oral
reports collected from the ravis of the hadith whom be met in his
travels through each of the various regions of the Islamic world.
In contrast with this conviction is the fact that this same scholar
did earn credit for having discovered the first written sources
for the hadith, for, like some of his predecessors, he came across
references to the effect that there were certain hadith documents
in the first century of the Hegira. (He was, however, mistaken in
his idea that Muslim scholars claimed that the hadith was entirely
taken from oral materials.) The point is that although he accepts
the existence of previous hadith documents, he nonetheless arrives
at the conclusion that the material in the classified hadith works
produced in the following centuries was gathered from the ravis'
oral reports.
The present work, entitled Studies on Bukhari's Sources, was
begun under the influence of these prevailing concepts of our age.
It was hoped, however, that in addition to Bukhari's oral materials, some of the philological sources which he most likely used
would also be exposed. Under this influence our research was, for
a while, heading in misleading directions. Our course did not become productive until it finally struck our attention that the Islamic rivayet (tradition) does not resemble other ricayets: its special
characteristic lies in the fact that the chain of ravis (authorities)
contains written sources. With this new consideration in mind, the
plan and purpose of this study, which was originally rneant to establish Bukhari's philological sources, was ultimately changed. It
accordingly became necessary to handle the sources for Bukhari
and the other hadith compilations, and even to some extent the
general sources for Islamic history. Similarly, for the proper illumination of our subject, sufficient cognizance had to be taken of

— XIII —
such problems as the first recording and systematization of the
hadith.

These problems are taken up in the first part of our book
where we attempt to explain this special feature of Islamic rivayet which has escaped attention and which has led to misleading
conclusions in research. The first and second appendices at' the
end of this book are devoted to a bolstering of this thesis. The
first appendix contains the results of an attempt undertaken to
find the written sources for a book of hadith by using its rivayet
chain. A general index of Bukhari's ravis was prepared as an addition to this appendix ; however, owing to technical difficulties
this index does not appear in this edition. We feel that indices
compiled of the ravis mentioned in the writings of the second and
third Islamic centuries are of great importance for establishing the
sources of Islamic literature. Instead of considering the rivayet
links as forgeries made to bolster the names and <repoits» in the
chain of ravis, we should rather evaluate the authors of the sources,
or their authorized and competent ravis.
The second appendix has been devoted to establishing the relationship between Bukhari and Imâm Mâlik's Muwatta, which may
be considered the major source. To avoid increasing the bulk of
this volume unnecessarily, we have dispensed with repeating the
verbatim citations and have deemed it sufficient to refer to the
pages in Bukhari and the Muwatta. As a matter of fact, this comparison alone would be sufficient to refute any claim that Bukhari
was denied the possibility of using the pre-extent written literature.
When we considered Bukhari's sources from the viewpoint of
their conformity to the usual concept of hadith literature, a divergence from the other hadith collections was noted in two important ways : (1) the hadith and haber section, later called the tacliq,
is about 1/8 of the total ; and (2) there is abundant philological
matter found among the hadith and bâb. These two features of
the Şahih have not met with a satisfying explanation the standard
eighth and ninth century (A. H.) commentaries were obscure on
the matter of fixing Bukhari's relationship to the philological
sources ; nor have these problems in any way been the object of
modern scholarship.
In the explanation of the sources for the haber in the tacliq
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form —so important and prominent a quality of the şaiı iiı — a conclusion is reached which differs from the usual explanation in the
hadith literature. To explain this characteristic, we have used the
fact that the arrangement of the .Sahi s bâbs has been adapted to
the bâbs of previous compilations. Although the question of Bukhari's having fellowed the bâb in previously extent literature is a
subject of dispute among the commentators, it must, in our opinion, be accepted if we are to explain other important, although
secondary difficulties in the book.
Bukhari put aside the chain of riva yets and included such expressions as <qâla> (<he said») and «zakara» (<he mentioned») on a
large scale in his book. It can therefore be said that he did not
remain faithful to his purpose of producing a book of hadith
based on the isnâds going back:to the Prophet. He can, in fact, be
regarded as the firsth3erson to seriously shake the authority of
the isnâd. He was trying to make a kind of summary of the hadith collections which had so increased in his period, and reduced
to a secondary degree the importance of the isnâd which had
come into being as a contingent necessity in the first centuries of
the Hegira. He must therefore be appreciated for having opened a
new method in hadith literature. As long as we are discussing the
subject, it may here be said that the conviction in our age that
the isnâd was first brought to a science by Bukhari, can only be
accepted as a rash judgement made from reading the ,Sahib without any great care.
After obtaining these general and compelling ideas on Bukhari's
sources, we turned to the study of the philological matter contained in the şaltliı . We took up the separate section entitled the
Kitâb al- Tafsîr since, while this type of material is found everywhere in the work, it is met with in its most concentrated form
here, and the conclusions would apply to the other chapters as
well. We collected together Bukhari's quotations, particularly from
Abi"' (Ubayda and Farrâ, and then examined the attitude of the
commentators as to their ideas on the sources for this material
and on the connections of this material with the Şahîh. While on
the subject of pointing out the sources, v ıe cannot pass without
stating that we are greatly indebted to lbn klacar, who is incomparably superior to the other commentators.
,
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The phililogical matter found scattered throughout the various
bâb of the ,S'aigh were almost all signalized by Ibn klacar, and it
is clear that in many places several of the commentators, including sometimes Ibn klacar, did not find this material pertinent to
the subject of the book. Nonetheless, it must be stated that in view
of this feature they did not sufficiently question the appropriatness of
the fame the Şaigh has secured in Islamic literature. Bukhari, in his
task of summarizing the pre-extent hadith literature, did not, in our
opinion, remain bound to any specific plan of arrangement. Ile did
handle a mass of the material,• but he is, among his contemporaries, the one whose work is the most devoid of a specific system.
This lack of system, although found as well in the hadith and
haber portions, is best seen when the philological matter is studied.
With this consideration in mind, the philological material is giyen
verbatim in the third and fourth appendices where references are
giyen to their location in the bdbs of the .,S'abilı.
After the exposition first of Bukhari's general sources and
then of his philological sources, our study turned to the recensions
(rivayet) of the Şalaiiı itself which were passed on to the succeeding generations. Bukhari's work, from the viewpoint of its recensions, has been the object of interesting study. There are several
reasons for believing that some of the difficulties in the text relate to the Firabri recension, and although the variants in the
various readings have been carefully worked out, it must be said
that this recension was ill-chosen in the first place. There is also
the Nasafi recension, the superiority of which we know from its
preserved portions in the commentaries. Despite all our efforts it
has been impossible to secure a copy of the ,..Sabilz based on this
recension. If a copy were to be secured, we are sure that at least
some of the problems found in the present text of Bukhari would
be cleared.
This study which has as its aim the investigation of Bukhari's
sources, rather than giving a final form to the problems involved,
should be regarded as an essay which would pose the problems
and seek their solutions. In this connection, we hope that the errors which probably exist will be attributed to the original nature of
this study ; for there has as yet been nothing which could have
served as a guide, and we rely for our conclusions on the direct
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study of the sources. To this we should also like to note that in
the short time between the completion of this study and going to
press, 1,w material came to hand which obliged us to make certain additions and changes. These additions furnished new proofs
for the solutions we had established. Continued efforts and the
criticism which will be made, will, we are sure, make a new edition necessary.
It is now my pleasant duty to thank my good friend, Bekir
Kütükoğlu, for not sparing his valuable time in his assistance to
me during the course of preparing this study— particularly in the
task of establishing Bukhari's philological sources. I should also
like to thank my good friend, Martin Dickson, for being kind
enough to translate this preface into English.
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Muhammad `Abdalhayy. Lokno 1898.
-

-

Nahhâs, an-Nâsilı
= Kitâb an nâsilı
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-

-

Ricâl a ş ş ahlhayn = Kitâb al-cam` bayna kitabay Abî Na şr
al-Kalâbâıi wa Abi Bakr al- İşbahâni... fi ricâl al-Buheiri
wa Muslim li'l-İ mâm Abi'l-Façll Muhammad b. Dhir b. `Alt al-Maqdist ydraf bi'bn al-Qaysarânt a ş-Şaybânt.
Cuz) 1-2. Haydarabâd 1323.
-

Risâlat Abi Dâwûd as-Sicistâni ft wa ş f taltfih li
kitâb as sunan = Risâlat Abi Dâwûd as-Sicistâni fi
waşf ta )lifih kitâb as-sunan riwâyat b.
`Abdaraziz al-Hâ şimi. Nşr. Muhammad Zâhid al-Kawsari.
Matb. al-Anwâr, Kahire 1369.
-

Rs = Ricâl aş şahilı ayn (yalnız I. lâhika da bu şekilde kısaltılmıştır).
.

Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence = The Origins of Muhammadan Jurisprudence by
Joseph Schacht. Oxford 1950.
Su'âlât al Acurri = al-Cuz) as-sâlis min su'âlât Abi `Ubayd
şayhah Abâ Dâwûd
Muhammad b. 'Ali b. `Usmân
as Sicistâni. Köprülü Ktb. Nr. 292.
-

-

Sunan Abi Dâwûd = Sunan Abi Dâwûd Sulaymân b. al A şcas
as Sicistâni al A ıdi. Nşr. Muhammad Muhyaddin cAbdalhamId.
Cuz' 1-2. Kahire 1950.
-

-

-

Sunan ad Düriml =
biMusnad ad-Ddrimi. Haydarabad 1309.
-

fi's-sunan al-maşhâr

Saclabi, al-Ka ş f wal-bayân = al Kaşf wa1 bayan liAbi
Ishâq Ahma.d b. Muhammad as-Salabt. İstanbul Üniversite
Ktb. A. Y. 1731.
-

-

Ş a ğ ânt, Ş uyiltı al-Buhârt = Kitab f'ih asâmi şuyâh, Abi
`Abdallâh Muhammad b. Ibrâhim b. al-Mu ğirat al-Buhârt, IP-

— XXVII —
Abi'l-Façlâ'il al-Hasan b. Muhammad b. al-Hasan a ş-Şağâni.
Karaçelebizade (Süleymaniye Ktb. k ısımlarından) nr. 68.
Ş ahifat Hammârn b. Munahbih = Aqdam tadwin
an-nabawl ;Saliha' Hammâm b. Munabbih. Nşr. Muhammad Hamîdullâh. (Matbucât al-Macmd al- İlmiyy19-`Arabi biDimaşq, 1953.)
Ş ahit>

n ş r. L. Provençal -= Le Sahih d'alBuhâri. Reproduction en photocopie des manuscrits originaux
de la recension occidentale dite recension d'Ibn Sdada. Publ.
avec une introduction par E. Uvi-Provençal. Vol. I. Paris.

al-Mutallabi MuhamŞ âf i` î, ar-Risâ la = ar-Risaila,
mad b. Idris aş-Şafict. Nşr. Ahmad Muhammad Şâ,kir. Kahire
1309.
Ş araf a ş hâb al-hadis = Şaraf aşhâb al-hadi,_s li Ahmad
b.
b. Sübit al-Hatib al-Ba ğdâdi. At ıf efendi Ktb. nr. 601.
Ş arh Muslim = Bk. Nawawi, Şarh Muslim.
mu ştalah
Ş ark Nuhbat al-fikar = Şarh Nuhbat
ahl al-aşar, talif Ahmad b. 'Ali aş-şahir bi'bn Hacar al`Asqalâni. Kahire 1934.

Ş ark at-Tir mi zi = Şahîh at-Tirmizi bişarh al- İmâm İbn al`Arabi al-Mâliki. Cuz' 1-13. Kahire 1931-1934.
T â c al-carüs = ;Sarh al-Qândis al-musammâ Tâc al-canis min
cawâhir al-Qâmüs,
al-Lu ğawi Muhibbaddin as-Sayyid Muhammad Murtaçlâ... az-Zabicli. Cild 1.10. Kahire
1331-34.
Tafsir `Abdarrazzâq = Tafsir `Abdarrazzâq b. Hammiim
biriıvâgatih Can Mdmar b. Râşid. Ankara Dil-Tarih ve Co ğrafya Fakültesi Ktb.
Sâib kısmı nr. 4216.
Tazkira fi ricâl-al ca ş ara = Tazkirat ricâl-al`aşarali'Abi'lMahâsin Muhammad b. cAll b. al-Hasan al-Husayni. Köprülü

— XXVIII --Ktb. nr. 263. (Burada Kutub sitta'dan başka, Abû klanifa, Sâfici
ve Ahmad b. Hanbal'in Musnad'leri ve İmâm Mâlik'in Muwatta'ı mevzuu-bahs edilmi ştir).
Tazkirat al - h u f f â z= Tazkirat al-lıuffâz talif Samsaddin
Abi 'Abdallâh az-Zahabi. 2. ci tab' ı . Cuz' 1-4. Haydarabad
1333-34.
Tafsir at-Tabarl
Cami' al-bayân ft tafstr al-Qur'ân, Abû
Cdfar Muhammad b. Carir at-Tabari. Cuz' 1-30. al-Matbdat
al-Maymaniya bi-Mışr 1321.
Taf sir ibn Abi H â tim — Tafstr Abi Muhammad 'Abdarrahmân b. Abi klâtim b. İdris ar-Razi. II. Cu ı '. Ayasofya
Ktb. nr. 175. (Bu kitab ın bize kadar intikal etmi ş olan ve
ikinci cildden ibaret bulunan nüshas ı baştan itibaren üç
sûrenin tefsirini ihtiva etmektedir.)
T a h z i b a t-tahzîb = Tahılb at-tahzib
İmâm... Sihâbaddin Abi'l-Façll Ahmad b. 'Ali b. klacar al-`Asgalânî. Cuz'
1-12. Haydarabad 1325-27.
Ta cliqât as-Suyüti cala'l-Buhâri = at-Taw şilı wdt-tdllq
aş-Şalı th li 'Abdarrahmân b. Abi Bakr as-Suyüti.
Topkapu Saray Ktb. -Medine kısm ı nr. 261.
T a '1 i q at-ta '1 I q= Tactiq at-tdliq li Abi'l-Façll Atımad b.
Muhammad b. Hacar al-cAsqalâni. Ayasofya Ktb. nr. 472.
Tanwir al-hawâlik = Tanwtr al-hawâtik şark Muwatta'
al-İmâm Mâlik,
Calâladdin 'Abdarrahman as-Suyüti.
Cuz' 1-2. Kahire, tarihsiz.
Taqyid al-'ilm Tadyid al-cilm
1-klatib al-Ba ğdâdi, Saddarahu wa haqqaqahu wa 'allaqa 'alayh Yûsuf al- 'A şş . Dimaşq
1949. (Institut français de Damas ne şriyatından).
Taqyid al-muhmal li'l- Ğ assâni = Taqyid al-muhmal
Iva tamyiz al-mu şkil li Abi 'Ali al-klusayn b. Muhammad
b. Ahmad al- Ğassâni al-Cayyâni. Umûmi ktb. nr . 1211.

— XXIX —

Tarih Ba ğ- dad = Tdrih Bağdâd aw Madinat as-saldm,
Abi Bakr Ahmad b.
al-Hatib al-Bakdadi, wada'ab
fi azhâ cuşûr al-islam munz ta'sisiha ila wafâtih Cam 463. Cuz'
1-14. Kahire 1931.
Tarih at-Tabari = Annales Quos Scripsit, Abû Cacfar Muhammad b. Carir at-Tabari. Ed. M. J. De Goeje. Cuz' 1-13.
E. J. Brill, 1876-1901.
Abi
at-Tarih
= Kitâb at-tarih
`Abdallah Muhammad b. İsmacil b. İbrahim al-Cdfi al•Buhâri.
Cuz' 1-6. Haydarabad 1941-1945.
Ta'wil mubtalif al-hadis =

Ta'wfl muhtalif al-hadis fi )rradd ala dda) ahl al-hadis wa'l-cam` bayn al-ahbdr allatî
idda`â calayha't-tawaqquf wa'l-ihtilâf wa'l-cawdb 'amma awradah min aş• şubah ba`d al-ahbâr al-mutaşabiha aw almu şkila badia'r-ra'y, talif al- İ mam İbn Qutayba'd-Dinawari

Kahire 1326.
T ir mi z I =

Abi `Abdallah Muhammad b. ` İsa b. Sahl
Cuz' 1-2. Sulak 1292.

Şahilı

Tt = Tahz1b at tahzib (yalnız I. Lâhika da bu şekilde kısaltılmıştır).
W e i s w e i l e r=

Istanbuler Handschriftenstudien zur Arabischen traditionsliteratur, von Max Meisweiler. İstanbul 1937.

(Bibliotheca Islamica ne şriyatından).
Yûnini, ar-Rumûz =- ar•Runıdz 'ata Şahilı al-Buharl li Abi'lHasan `Abdallah b. Muhammad b. Ahmad b. `Abdallah alYûnini. Nushat Maktabat Cami' al-Azhar.
ZDGM=

Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesell-

schaft.

Muhammad az-Zurqâni `ala Sabith al-MuZurqâni =
watta'... Malik b. Anas. Cuz' 1-4. Kahire 1310.

BIRINCI KISIM

HADİSLER İ N İLK YAZILI KAYNAKLARI

Hadislerin tedvin tarihi bak ı m ı ndan mebdee pek yak ın say ı-larniyacak bir devrenin mahsulü olan Butı ari'nin al-C â m i` a ş ş abib'inin veya bu mahiyette hadis mecmualar ının kaynaklar ını n ara ştırılmas ı , hadis edebiyat ı n ı n birçok mes'elelerinin izahiyle
sı k ı s ık ıya alâkal ıdı r. Hadislerin ilk defa yaz ı ile tesbiti, tesbit
edilen malzemenin toplanmas ı - veya kendine has tabiriyle « t e d
vin>i- ve nihayet muayyen <bâb> lar halinde «ta ş nif > i mevzuu bahs hadis mecmualarını n teşekkülüne kadar geçen tekâmill
safhalarını ifade eder. Kaynaklar ı nın tesbiti bak ımından BulıârVnin Ş abi b ' i - ileride tafsil edilece ği veçhile - ayn ı kategoriye dahil musannaflar için olduğundan daha ziyade, zikredilen
merhalelere âid mes'elelerin izah ına muhtaçtır.
Hadis edebiyat ının kaynaklariyle alâkalı ilk ve belki de en
mühim mes'ele, hemen hemen hadisler kadar eski olup onlar ın
yazı ile tesbit edilmesine cevaz veya adem-i cevaz ı n vârid olup
olmadığı yolunda açılan münaka şalar ve bunlar ın neticelerine
âiddir.
Hadis'in yaz ıyla tesbitini yasak veya yaz ılmış hadislerin imhasını emreden 1, buna mukabil, hafızasını n zayıflığından şikayet
edenlere : <sa ğ elinden faydalanmas ı n ı > tavsiye eden hadisler 2 in,
bazan bizzat Peygamberden, bazan da ayn ı sahâbeden 3 veya
birçok sahâbeden nakledilmesi 4 keyfiyeti veya kendine mahsus
ifadesiyle < t a k y i d > in aleyhindeki rivâyetlerin mevcudiyetine
rağmen, yazı ile tesbit faaliyetinin zarureti, daha nisbeten erken
bir devirden itibaren mezkfir tezad ı ortadan kald ırmayı istihdaf
eden te'vilci bir faaliy etin ortaya ç ıkmas ı na âmil olmu ştur. Aynı
,

,

Ta'avil muiı talif al-hadis s. 365 ve Taqgid al-film 30-35.
2 Tirmizî Il, 111 ; Taqy'id al- f ilm 62-68.
3 Tagyird al-film s. 93.
4 Riimaharmrı zi s. 67 a.

meyzu üzerinde birbirini nakzeder gibi görünen hadislerin arzetti ği tezad ı te'vil etmek maksadiyle müstakil bir eser meydana
getiren İ bn Qutayba (ö'. 275) 1, 'A bû Said al- ud ri" nin
Peygamber'den naklen rivâyet etti ğ i : «Qur'ân'dan ba ş ka benden
'bir şey yazmay ı n ı z ; Qur'ân'dan gayri benden bir şey ya-.
zan, yazdıklar ı n ı yok etsin» ş eklindeki hadise ile bu husustaki
,müsaadekâr hadisler aras ı ndaki tenakuzu, ya sünnet'in sünnet ile
-neshi veya yaz ıya vukuflar ı yahut bilgi seviyeleri bak ı m ından
birbirinden farkl ı bulunan sahâbenin bâz ıs ı na bu hususta müsaade verildi ği, bâz ısı n ı n ise bundan mahrum b ı rak ı ldığı şeklinde
te'vil eder 3. Bu mes'eleyi - kitabının bir bâb ı nda ele alan R â m ab ur iri u z I (öl. 360)'nin te'vili 4 bir tarafa b ı rak ıl ırsa - ciddi' bir
tenkide tâbi tutup a ş ağı yukar ı halleden ilk kimse, 1:1 atib Ba ğdâdf (öl. 463) olmu ştur. O, mezkûr mes'elenin halline tahsis etti ği
•Taqy'id al-cilm adı ndaki eserinde 5, birbirine mütenak ız malzemeyi
'sistemli bir şekilde toplam ış, leh ve aleyhdeki haberleri adetâ
kronolojik bir tasnife tâbi tutarak hadislerin yaz ı ile tesbitilebindeki tabiî tekâmülün seyrini muvaffakiyetli bir şekilde çizebilmiş tir. klatib Ba ğdâd'i, bu husustaki haberleri s ı ralay ı p okuyucuya kâfi bir fikir verdi ğine kanaat getirdikten sonra, mes'elenin
halline âid dü ş üncelerini şöyle ifade ediyor: <Demek ki islâmiyetin ilk devirlerinde, Qur'dn'dan gayri şeylerin Qur'ân'a benzetilmemesi ve Qur'ân bırak ı lı p da ba şka ş eylerle u ğraşılmaması
.için, yazıyı ho ş görmüyorlard ı. Kadim kitaplardaki do ğru ve yanlış taraflarla hak ile bât ı lın tefriki kolay olmad ığı ndan bunlarla
1

Ta'w11 muljtali f al-hadis adl ı eseri için bk. Brock. Supp. I, 185.

Tauid al.cilm, s. 93.
«Bunun iki manas ı vard ı r. Evvela bu, siinnet'in sünnet ile neshi olabilir.
Şöyle ki, Peygamber, önce sözlerinin yaz ı lmas ı n ı yasak etmi ş, sonra sünnet'in çot almakta oldu ğu ve baf ı zan ı n bunu tamamen sakl ı yarruysca ğı tebeyyün edince,
yazılması laz ım geldi ğini beyan etmi ş tir. Saniyen, hadislerin yaz ı lmasına âid müsaade c Abdallah b. c Amr'a tahsis edilmi ştir ; zira o, kudeman ı n kitaplar ın ı okumakta, siiryani ve arabi yazmakta idi. Birkaç ı müstesna di ğ er sabaha ümmi idi;
yaz ı y ı iyi ve do ğru yazmak kendileri için mümkün olmad ığı ndar, yanl ış l ı k yapmas ı nlar diye, hadisleri yazmaktan nehyolun ınu ş lard ı ; `Abdallah b. cAmr'a ise,
, bu hususta yanl ışl ı k yapm ı yaca ğı bilindiği için, müsaade olun ınu ş tu» (Ta' ıvı l nınh-tatil al-hadis 3i5--366).
4 R(Imaharmuzi, 67 a.
Basmas ı için
5 Taq01 al 'ilm'in yazmalar ı için bk. Brock. Suppl I, 563.
, bk. «Bibliyograf ya ve k ı saltmalar».
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iştigal etmek yasak olunmu ş tu. Qur'dn zaten onlardan müstagni
kılıyordu. Islam ı n ilk devirlerinde hadislerin yaz ılması memnu,
ğine vakı f ulema (= < f uka- id;zra,hsveünt'icl
h â > ) ile Qur'dn metnini sair elfazdan tefrik edebilecek seviyedekimseler azd ı . Araplar ı n çoğu dakih> de ğildi ve dukaha> meelislerinde devaml ı olarak bulunan-nyörlard ı ; kar şılar ı na ç ı kan aleIade yaz ı ları Qur'dn'a sokup Allah ı n sözü zannetmek tehlikesinden uzak de ğı ldiler> 1 .
klarib Ba ğcladi ve muas ı rı İ bn `Abdalbarr (öl. 463)'in faaliyetleri , bu mevzuda daha sonraki devirlerde i ştigalden müstagni kı lmam ış olması na ra ğ men 3 , hadislerin kitabeti veya ttagyid ,
ı nlatm ış tı .
alcim>es'nkâfdrcay
Geçen asr ı n ortalar ı nda hadislerin ilk yaz ı l ı vesikalar ı nı araştıran Sprenger, her iki gurubun fikrini destekleyen bol malzeme
toplam ış ve klatib Ba ğdadrnin ad ı geçen eserinden geni ş çapta
1
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Taqgfcl al Cilm, s. 57 v. dh. bl. Mesela, biz ı at 'Abü Said al.ljudrrnin, naklet-

tiği ilk hadisi nesh eden di ğer bir hadis rivâyet etti ğ ine işaret olunarak şöyledenilmektedir :
Abû Sa c it al-Uudri, kendisinden Peygamber'in «benden Qur'tin'dan başka,
bir şey yazmay ı n ı z ; bu mahiyetde benden herhangi bir şey yazan kimse, hemenyazdığı n ı yok abin» hadisi rivâyet olunan kimsedir ; ayn ı zamanda «a ı..hab Qur'
gın'ıl ve Allah' ı n birli ğ ine aid sözleri vaz ı yorlard ı » ş eklindeki haberin de sahibidir. Bu haberde, daha önce ileri sürdü ğümilz dü şüncenin delili meveuddur: Bidiyette Allah' ın kitab ı ndan ma'dud ohn ı yan şeyin kendisine benzetilmesinden veQur'dn ihmal edilip ba ş ka şeylerle u ğra şı lması ndan endise duyulayordu. Bu endi şe ortadan kalk ı p hadislerin yaz ı lmasına ihtiyaç has ı l olunca, sabaha nas ı l Allah'ı n birliğine âid sözlerin yaz ı lması nda mahzun görmedilerse, hadislerin yaz ılması işini de naho ş kar şı lamad ı lar ; zira bu iki keyfiyet aras ı nda, Qur'ân'dau.
ma'dnd olmama bak ı m ı ndan, bir fark yoktur. Ashâb, yazd ığı şeyleri ancak ihtiyatli olmak şartiyle yazarlard ı ; yazmay ı ho ş görmemeleri de ancak, ihtiyatl ı
▪
arzusundan ibarettir (Taqyid al-cilm, s. 93-94).
2 İbn 'Abdalbarr, Comi C baydn al-cilm wa facjIih adlı eserinin bir k ı sm ı n ı ,
(I, 44-47) bu hususa tahsis etmi ş tir. Mezkür kitap için bk. Brock. G l 2, 454
Suppl. 1, 629 ve «Bibliyografya ve k ı saltmalar».
al-'11mci"I (40 ıı •43 b) ve İ bn Cawzrnin Talbis
3 al-Qiirit
(348 350); daha fazla bilgi için bk. Taciyid aVilm s. 14, not.
-

,faydalanm ış tır'. Onun bu tezini esas olarak ele al ı p yeni bir çok
malzeme ilave eden Goldziher islami kaynaklar ı n noktai nazar ı n'
göz önüne almadan, bu mütekabil hadisleri «aşlı db al-hadis> ile
< )cışlıâb ar-ra'y» ı n faaliyetinin mahsulü olarak mülâhaza etmi ştir.
Ona göre eski <ra'y> mektebine mensup kimseler hukukun hür
teşekkülünün önüne engel olarak ç ı kan yaz ı lı emirleri ortadan
kald ı rma ğa çal ış m ışlard1 2. Yaziyle tesbitin lehindeki hadislere
mukabil di ğer hadisleri bu mektebin mensuplar ı vazetrni şlerdi 3.
'Ve ashâb ar-ra'ydan olan 'Abû Dav ıld as-Sicistâni (öl. 277) 4,
Sunan'inde ara s ı ra yaz ılı notlardan faydaland ığı için hadislerin
yaziyle tesbitini yasak eden rivâyetlere i şaret etmerni şti 5 .
Hatîb Ba ğdâcli'nin yukar ı da ad ı geçen eserinin na şirif' Goldziher'in bu görü şünü bir vehim olarak adland ı rmakta ve okuyucuyu bu vehimden kurtarma ğa çal ışmaktad ır 7. Burada meselenin
mevzuun d ışı nda kalan münaka ş as ı na i ştirak edilmeden sadece,
Bulıarrnin Salph'ine tekaddüm eden devrin veya onu ortaya koyan literatürün ilk safhalar ını n ayd ı nlatı labilmesi için bu hususta
'baz ı misaller, bir çok benzerleri aras ından seçilerek kendilerinden faydalanma ğa çal ışı lacakt ı r.
Yaz ı ile tesbitin lehinde isti şhad edilen birçok hadislere mukabil aleyhteki rivâyetlerin daha birkaç as ı r devam ınca ileri süt The Origine and progress of writing ad ı yla The Joarnal of the Asiatic
Society of Bengal, XXV, 803-329 da ne ş retmi ş oldu ğ u etüdünden maalesef mezkür mecmuan ı n Istanbul'da nüshas ı bulunmad ığı ndan do ğ rudan do ğ ruya istifade
mümkün olmam ış Goldziher'in yapt ığı nakillerden faydalan ı lm ış t ı r. Muh. Stud.
, 6, 175, 198.

Muh. Stud. II, 194 195.
Muh. Stad. II, 198.
Bk.. Goldziher, Zahiriten s 27.
5 Muh. Stud. II, 114 8, not 2. 'Abil Dâv ıld as-Sicistâni"nin ara s ı ra yaz ılı not2

-

3
4

- kardan istifade etmi ş olması keyfiyeti Goldziher'in hadis kitaplar ı n ı n kaynaklar ı -

na dair hususi' fikridir. Ileride izah edilece ği veçhile, mevzuubahis kitaplar ı n bütün kaynaklar ı yaz ı l ı dı r.
6 Bu kitap 1949 da Ş am'da Yiisuf al- c A şş taraf ı ndan ne şrolunmu ş tur. Bk.
'Bibliyografya ve k ı saltmalar.
Togyld
mnIcaddime s. 16-17 ; na ş irde biraz da Goldziher'in
Taqyid al-'ilm'in k ı ymetini azsltm ış ve onu okuyucblara yanl ış arzetmi ş olmas ı ndan do ğan bir gayret vard ı r. Hakikatte bu eseri notunda dolay ısiyle mevzuu
bahseden Goldziher daha ziyade Sprenger'in malzernesinden faydalanm ış görünrnekte, Taqytd al-ci/m'den bu hususta herhangi bir ibare nakletmemektedir. Bk.
_Muh. Stad. II, 193.

7
7ülmesi, hattâ bunlar ın bizzat hadisleri yazanlar taraf ı ndan tekrarlan ı p durması keyfiyeti bize, kitabetten nehy i şinin ba şka bir
vechesini göstermektedir. I şaret edilen râviler, herhalde, elde ettikleri bilgiyi sadece kâ ğı tta bulundurup asla haf ızalarma yerle şirmiyen kimselere kar şı, bu kabil haberleri birer ihtar olarak
ileri sürüyorlard ı . Meselâ böyle bir ihtar, al-Cdrnic al-kabtr ve
al-Cdmic aş- şağ fr gibi musannaf kitap sahibi olan as-Sufyân asSawri• (öl. 161) 1 tarafı ndan ileri sürülmü ştü 2. Hatta böyle bir endişenin sevkiyle bir çok kinteler, hadis ezberlemek için yaz ıdan
faydalan ıyor ve tam olarak ezberlediklerine kani olduktan sonra,
-haf ı zaları ndakinin günün birinde ihmaline sebebiyet vermemesi için
yazı lı metni imha ediyorlard ı 3. Yazdıklar ını yok edenler aras ında
çok zaman yapt ığı na pi şman olanlar'', örnürlerinin bir k ı smında
yazrnay ı ho ş görmediklerine 5, veyahut hiç yazmam ış olmalar ına
nedamet duyanlar da bulunuyordu 6. Ömürlerinin sonlar ına doğru
kitaplar ı n ı yok edenler veya kendinden sonra imhas ını vasiyet
edenler de az de ğildi. Bunu, kendilerinden sonra kitaplanna bir
çok şeyler ilâve edilmesi veya baz ı şeylerin dü şürülmesi ve nihayet yanl ışl ı klar ın esas sahibine atf ı endi şesiyle yapıyorlard ı '.
Yaziyle tesbite kar şı mütereddit bir vaziyet tak ı nan kimselerin yan ında kitabeti, hadisin daha çok müstamel tabiriyle filmin
ilk şart ı addedenler vard ı. Daha, tâbi'in aras ı nda yazı lı olmayan
filmin ilim addedilemiyece ğini söyleyenlere raslamak mümkündüs.
lınâm Mâlik'in kendisine vedaa gelmi ş olan bir dostuna, sonuncu
üç tavsiyesinden biri <hadisleri salâhiyetli zevattan yazmak» olmuştu 9 .
Hadislerin yaz ılmasın ı n lehinde ortaya konabilecek bir çok
an Na(Urn,
Fihrist s. 225.
s. 58; Sunal? aza-Dtiriml I, 125.
Bu kabil haberler için bk. Taqyid
3 Birçok misalleri için bk. Tagyiar al-cilm s. 58-60 ;
mi' bayân al-cam
1, 66 v. d.
4 Bk. Tagyid al-film 60; Câmic bayân al-elim I, 75.
5 Tagytd
s. 60.
6 Tazkirat al huff4. 1, 137.
Tagyicl al-cilm s. 61; Câmic bayân al-cam I, 67.
S Sunan ad-Dâriml böyle bir haberi tâbiinden Mucaviya b. Qurra'dan nak'etmektedir.
(1, 126), ayn ı zamanda bk. Taqyicl alilm
109 ve Câmic bayân aleilm I, 74.
Cârnit bayan al -c am I, 74.
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misallerin yan ı nda, tabiin zaman ı nda ve hattâ daha sonraki devirlerde yaz ı y ı ay ı plı yanlar ın bulundu ğunu da görmek mümkündü. Fakat onlar herhalde ehemmiyetsiz bir azl ı k idiler. Onlar ı n
muaralarm ı n red delilleri aras ı nda Qur'ân'dan ayetler göstermek
yok' da vard ı . Kitabetin meşruiyetinin bir çok âyetlerle te'yid
edildiğini, hatta. bunun bir «sunnat-i ildhige» olduğunu iddiaya
da imkan buluyorlard ı '.
Hadislerin yaz ılması karşısındaki zay ıf mukavemet adetâ fantezist bir mahiyette ta alt ı nc ı asra..kadar zaman zaman görüldü.
Bu görü ş ün mensuplar ı, kitabetin bekas ı nın karşı sına haf ı zan ı n
parlak misallerini vererek ç ıkıyorlar, bazan bu misallerini bir çok
beyitlerle ifade ediyorlard ı '. Herhalde onlar ı n mukavemeti hadisin daha sahabe zaman ı nda yaziyle tesbitine mani olamam ış t ı .
Geçen as ırda Sprenger, islami kaynaklar ın muhtelif vesilelerle
mevzuu bahsetti ğ i hadisin ilk yaz ı lı vesikalar ın ı ara ş tı rıp muhtelif
< Şabifa> lerin isimlerini bir araya toplamak imkan ın ı buldu 3 ve
daha sonra Goldziher bunlara yeni isimler ilave etti'. Şal3ifa
veya Cuz' diye adlanan bu ilk hadis vesikalar ı , ileride görece-ğimiz vechile, ikinci ve üçüncü as ırda meydana gelecek olan musannaf külliyat ı n, gerek doğrudan do ğruya ve gerekse dolay ı siyle, malzemelerinin bir kısmı nı teşkil etti. Sahifeleriyle me şhur
olan sahâbeden mervi hadislerin kontrolü ikinci ve üçüncü as ı r-larda, bu sahâbenin <sahife> lerinde bulunup bulunmad ığı ara şt ı rılmak suretiyle yap ılı rdı °.
TauEd al-cilm s. 110.

Malı . Stad. II, 200-201.
Bengal, 1866, s. 317 v.dd.

2 Bunun bir çok misalleri için bk.
3 jow,nal of Asiat. Soc.. Of.
4

Muh. Stud. II, 8—il.

Ileride mufassal olarak üzerinde duraca ğı m ı z bu mesele için burada aydinlat ıci bir misal verelim : Muslim'in, Hammâm b. Munabbih'in Şalı ifa'sinden bir
çok hadis ald ığı n ı Ş arih Nawawl vaz ı h olarak ifade etmektedir. Esasen Muslim'iu
bu gibi kaynaklardan nakl hususunda kendine has bir metodu vard ı , bk. Nawawi, .
Şarh Must.rn 1, 34 ve Muslim I, 16, Şarh Muslim Il, 259,
6 Burada iki misal verelim: Ya'qub b. 'Ata babas ı n ı n sahübeden rivayet
etmi ş oldu ğ u bir .ş aNfagi, onun esas ravilerinden ba şka yollarla dinlemi ş oldu ğ u
hadislerle mukabele edince, şabifanin bunlar ın hepsini ihtiva etmedi ğini görmü ş tü. («
:

'ik j•Vi
I 4.«,* s.

ilfaqaddimat al-Carlı wa't-tacclil 39

Sufyan b.

( Uyayna (öl. 198)
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< Ş alyifa> siyle en çok me şhur olanlar ı n ba şı nda `Abdallâh b.
`Atm gelmektedir. Hasseten onun sahifesi ca ş• Şadiqa> diye adlan ırd ı °. Kaynaklar ı n bize saklad ığı malürnata göre, sahifeleriyle
me ş hur olan sahabe okur, dinleyiciler hadisleri kaydederlerdi.
Bu kay ı t i şi için Iiizumlu ka ğıt bulunmaymca bazan hadisler ya
nalınlara veya «alwab , ad ı verilen muhtelif yass ı maddeler üzerine yaz ı l ı rd ı Mesela Sdid b. Cubayr'in `Abdallab b. `Abbas' ı n
şalı.ifasinden zaptettikleri bu şekilde idi 3. `Abdallah b. `Abbas' ı n
sadece hadisleri ihtiva eden kitab ı değil, ayn ı zamanda baz ı filolojik malümat ı havi Qur'an tefsiri de « şailifa, diye adlan ı yordu 4.
*

*

Sahabenin baz ı larına isnad edilen ve hadis musann ı flar ı n ı nelinde bir kaç as ır kaynak vazifesi gören şal3ifa ve cuıler bir
tarafa b ırak ılacak olursa cAbdallah b. `Abbas'a nisbet edilen tefsir müstesna, kaynakların, muhtelif vesilelerle mübhem olarak
haber verdi ğ i kitaplar yığınından bize kadar muayyen isimler
halinde herhangi bir şey intikal etmi ş değildir. Meselâ hadisleri
yazm ış olmas ı bak ım ı ndan 'AlIallah b. (Amr'i, kendisine tercih,
etti ği söylenen 'Abiı Hurayra 5'nin yan ında Peygamber'in sözlerini
ihtiva eden bir çok kitaplar ın bulunduğu rivayet edilir F. Hasan,
ş ri de, yan ı nda bulunan bu mahiyette bir çok kitaplar ı, me- al-B
raklılar ı na zaman zaman arzedermi ş 7. Kaynaklarda bu kabil umumi mahiyetteki kitap haberlerine s ık sık rastlamak mümkündür s.
da Câbir b. cAbdallâh'dan ravisi >Abii Sufyön'm rivâyet ettiklerinin onun sahife
sinin muhtevas ı ndan ibaret oldu ğunu söylemiş ti.
u:;,1

J‘i;

mu -

ecıddinıat al-Caı* wa"t-taectil s. 46.

İ bn Qutayba, K al- ındârif 156-157, Tagyid al-cilm s. 84-85;

Câmi

baydn at:dm T, 72.
2

Bunun misâlleri için bk. Tagygd

3

Tagy"id

s. 100-107.

s.

an Nâsiiı
4 Bu sahifenin mevzuu bahsedilen niishasi için bk. an-Nabi:16s,
waq- ınansılljt s. 12 ve Fatly ni-bdri VIII, 332; filolojik malzeme ihtiva etti ğini

ileride giireee ğ iz.
5
6

Câmic bayan al. ( ilın I, 70.
Ayn ı eser I, 74.
raq!ı iti ni-film s. 102.
Meselâ Câmic brryön stf-ciim I. 70-77.
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Mezkür kitaplar ı muayyen isimler alt ı nda meydana getirenlere,
hadis ravilerini tabakalara ay ıranlarca, umumiyetle tabi`inin
orta tabakas ı diye adland ı rılan kimseler aras ı nda rastlanmaktadır °. Bu tabakan ı n ba şı nda zikredilen Hasan al-Ba ş ri (öl. 110),
Mucâhid (öl. 103) ve c ıkrima (öl. 107) gibi bir çoklar ı n ı n birertefsir sahibi olduklar ı anlaşılmaktad ır 3. Kaynaklarda zikri geçen
bu tefsirlerin, daha sonraki as ı rları n müfessirlerine, sahih rivâyetlerle intikal etti ği anla şılmaktad ı r. Mesela as Saclabi (öl. 427),
al Kaşf waV bayân adl ı tefsirinin 3 mukaddimesinde, bu gibi kitaplar hakk ı nda oldukça k ıymetli maliimat vermektedir. Onun
vaz ı h olarak bildirdi ği senedlerden anla şıldığı na göre, tefsirinin
te'lifi esnas ı nda, bu kabil kitaplardan bir ço ğ unun muhtelif rivâyetler halinde gelen niishalarma miiracaat etmek imkan ına sahip
bulunmu ştur 4. Taban (öl. 311)'nin kendisinden önceki literatürün
büyük bir kı sm ı n ı nakleden tefsirinin daha sonraki miiellifler
taraf ı ndan, rivayetlerinin kaynaklar ı olarak say ılan eserler arası nda bu ilk devrin mahsulü bir çok tefsirler bulunmaktad ır 5 .
Bize kadar gelmemi ş olmakla beraber, sahabe ve tabilnin ilk ve
ikinci tabakas ı na ait bir çok tefsir kitaplar ı n ı n, şalı flı ve Sunan
musannaflar ı ndaki hadisleri tahric ederken ş arihlerin bize dolayı siyle vermi ş oldukları maltimattan ve ayn ı tip tefsirlerin, daha
müteahhir olup bize kadar intikal etmi ş bulunanlar ı ndan, muhtevalar ı n ı n büyük bir k ı sm ın ı n hadislerden ibaret oldu ğunu ö ğreniyoruz. Tâbi'inin ikinci tabakas ından bugün elimizde, bir kaç
nüshasiyle bulunan, Hasan al-Basrrnin, Mekkeinin şeref ve fazailine tahsis olunmu ş risalesi° nin muhtevas ı da ayn ı mahiyettedir.
Kaynaklar ı n daha ziyade kitap çoklu ğundan bahsetti ği devir,
tabicinin müteahhir devresini te şkil eden ve hasseten Zuhri-

-

1 Burada daha ziyade ZahabNin Tazkirat al-1:111114'min tabakalar ı na tabi
ı r. Onun al-Muğni it tabaqiit al-nıal.laddisin adl ı eseri (bk. Weisweiler
nr. 84) taksim bak ı m ı ndan farkl ı d ır.
2 Mucâhid'in, tefsirini tilmizlerine imlâ ettirdi ğ i, kitaplar ı n ın istinsah ı için
onlar ı evine götürmeyi itiyad edindi ği rivâyet edilir (Tw ıyid .21-cit ın s. 105).
3 Brock G. 1 2 , 429; Suppl. I, 592.
4 ilı n an-Nadim, Kâtib Çelebi ve terceme-i hîllerin zikri s ı ras ı nda bir çok

, olunacakt

kaynaklar bu tefsirlerden bahsederler.
5 Bk.
al-)arib XVIII, 64.
6 Niishalar ı için bk. Brock. G. 1 2, 66, Suppl. 1, 11(33.
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<öl. 124)'yi içine alan safhad ı r i. Bu saf ha umumiyetle kaynaklarda
hadisin tedvin devri ve Zuhri ilk müdevvin say ılı r 2. Hadislerin
ço ğalmas ı üzerindeki âmillerden sarf- ı nazar şalzifa ve cuıler
halinde tesbiti üzerinde siyasi mülâhazalar veya mezheb mücadeleleri de rol oynuyordu. Meselâ şia mensuplar ı kendi doktrinlerini takviye için vesika mahiyetinde olan yaz ılı kaynaklara siinnilerden daha çok ehemmiyet veriyorlard ı 3. Bir k ı smı apokrif
olmakla beraber, 'Ahu Ça`far atTusî (öl. 403)'nin Fihrist'i 4, budevre ait bir çok isimler saklam ış tı r. Buna mukabil sünni olan
Zuhrirnin de emeviler taraf ından hadislerin cem'ine memur edildi ğini biliyoruz 5
.

HAD İSLER İ N TEDVİ Nİ

Hadisin tedvini mevzuu bahs edildi ği zaman umumiyetle
Zuhri ilk müdevvin olarak gösterilir'. Ve onun devrinin Emevi
idaresinin 'Umar b. caziz'in hilâfetine raslayan safhas ı hadis tedvininin ba şlang ı cı say ı l ı r. Hadis edebiyat ı nın, terceme-i
haller münasebetiyle, hadislerin nakl kaidelerinin izah ı nda (tam m u l meselesinde), hulâsa muhtelif vesilelerle, yazıl ı kaynaklara ait verdi ği haberler bu ad ı geçen devri böyle
bir mebde olma ğa müsait gösteriyor. Hadislerin « şalzifa> adlı bir
takım yaz ı lı vesikalara dayand ığı n ı göstermek hususunda selefi
Sprenger'in mesaisini devam ettiren Goldziher?, aksine islâmi
kaynaklar taraf ından gösterilen ilk tedvin ça ğı ra takriben bir
Tadkircd al-4uffdg I, 101 vdd.
Bk. mesel5 C&ni` baytin
I, 73.
3 Goldziher, Muh. Stad. I, 10 ve bunun delilleri için bk. ayn ı miiellIfin
Beitrage zur Literatur geschichte des Schia s. 55.
4 Brock. Suppl. I, 707.
5 al-Muwattci (a ş - Şaybâ ıl1 rivayeti) s. 389 ve bk. Goldziher Mal]. Star.
39, ınüellif ayn ı zamanda Journal of asiatic Society of Bengal, 1856, s. 322, no.
71 e i şaret ediyor.
6 Câmic baydn
I, 73, Fatlt al btiri I, 147, Tadrib ar-rtoi, s. 25,
'Tanwir al-bawdlik 1, 4, ZurciânI I, 10.
7 Muh. Stad. II, 8-11.
2
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as ır kadar geç ba şlatmak ve bu devri Zuhri'den ilk musnad hadis kitaplar ı nı n meydana geldi ğ i üçüncü as ır ba şlar ı na kadar
indirmek istiyor. Bu tedvin i şinin ba ş lang ıcı na, kitab ında ayırm ış .
olduğu kısım ehemmiyetli bir yer i ş gal eder 1 . Hadislerin tedvin ,
ğiş tirmek veya bir ası r kadar tehir etmek için takibet- devrin
tiği yol oldukça çetrefildir ve tezatlar ı bizzat kitab ı nda mevcuttur. Nedense bir defa tasavvur etmi ş olduğu neticeye varmak
için baz ı garip izahlar ı vard ı r. Bunun münaka şası na giri şmeden
evvel kaydedelim ki,.Goldziher'in tezat olarak tasavvur etti ği ve
dolayısiyle ortadan kald ı rma ğa çal ıştığı iki ayrı men şe vard ı r.
Bunlardan biri hadislerin tedvini, di ğeri ise hadislerin tasnifidir.
Islami kaynaklar ın bu ikisi için ileri sürmü ş olduklar ı tarif bariz
şekilde birbirinden ayr ıd ı r. Birincisi için ('awwal
J;1• ('awwal
man dawwanal-hadis) 2 ikincisi için <,..„:_ÇJI
3
man şannafal-kutub) tâbirini kullan ı rlar. Birincisile hadislerin
kitaplarda toplanmas ı n ı , ikincisi ile müdevven hadislerin muayyenbablara göre tasnifini kasdederler. İşte kaynaklar ı n bu iki mebde
için mevzuu bahsetti ği tarih ayr ı dır ve şüphesiz ki tedvin tasniften
evveldir. Nas ılsa Goldziher bu farka dikkat etmemi ş yani tedvin
ile tasnif devrini birbirinden ay ı rmam ış ve dolay ı siyle islami
kaynaklar ın bu ikisi için farkl ı olarak gösterdi ği iki tarih arasında bir tezad ı n mevcud oldu ğunu farzetmi ş , birini ortadan kaldırmağa çal ışarak, tedvine aid haberleri ve kaynaklar ı n ı zayı f
addederek bu neticeye ula şm ış t ı r. Onun sözü geçen münaka ş a
ve görü şlerini oldu ğu gibi nakle ve sonra münaka şası na çal ışı lacakt ır. Şöyle demektedir :
<Müslüman müelliflerin, hadislerin cem'ine dair vermi ş oldukları en eski haber, Muh. b. al-Hasan a ş- Şaybani vas ı tasiyle Malik b. 'Anas'ten II. `Umarin, 'Abü Bakr b. `An ı r b. Hazm'a "Peygamberin hadisini veya sünnetini veya `Umar'in ahbar ı na dair
ne varsa topla ve bana yaz, ben filmin silinip alimlerin ortadan
,

Muh. Stad.. II, 208.211.
2

Cdmi cbaydn al• cilm

1,73 ; Fath al•bdri 1,174; Tanwir al-lı awdlik 1,6

Zurqânf 1,10.
3 Ramahurmuzf, al-Mulıaddis ol-fâsil ( Ş ehid Ali Ktb.), 126 b; Tanwir al-hav.,idik 1,7. Ayr ı ca, tadwfn ve tamil' f ı st ı lâhlar ı aras ı ndaki fark için bk..
Lisdn al-carab, Tac al•cards (d, w, n ve ş, n, f madd.).
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-çekilece ğinden korkuyorum„ şeklinde verdi ği yaz ılı emirden ibaret olan rivâyettir. Bu haber çok zaman ele' al ınm ış ve sık sık
hadislerin yaz ılı mebdeini tesbit için kendisinden faydalan ı hn ıştır.
Modern edebiyat tarihi bir çok defa buna tarihi bir karakter
atfetmi ş tir. Ş üphesiz biz bununla daha ziyade II. `Umar' ı n, seleflerinin dine kar şı lakaydilerini silmek ve İslâm idaresinde yeni
bir devri ba şlatmak gayretinden ibaret bir hamiyetin mevzuu
bahsedildi ğini hatırlı yoruz. Bundan ba şka II. `Umar' ın hadisleri
yazd ı rma ve cemettirme arzusu ile beraber, baz ı hadisleri bahusus `Amra bint cUbaydallüh b. Ka `b b. Mâlik (öl. 106) tarafından mahfuz sahifeleri istinsah ettirdi ğini biliyoruz. Söylenildikine göre, Halife, İ bn Şihâb az-Zuhrrye hadislerin yaz ılması emrini vermi ştir. (Kitâb al awâ'il'inde kadim otoritelere i şaret eden)
Suyütrye göre bu mecmua, bu sahada yap ılan ilk deneme olmu ştur. Böylece, ad ı geçen Halifeye kar şı hürmet ve takdirle
dolu bir neslin, onun ismile hadis edebiyat ı aras ında sıkı bir
münasebet kurabilmek için ne kadar gayret gösterdi ğini ve ayni
zamanda, onun, Peygamberin sahih hadislerinin bir k ısmını
ezberlemek hususundaki gayretinde, fukahadan geri kalmad ığına
inand ıklarını görüyoruz.
Bununla beraber, muhtelif men şeden tedavüle ç ıkarı lm ış haberlerin arzetti ği tezatlar yüzünden, hadislerin sistematik cem'ini
'Umar b. `Abdal'aziz'in te ş vikine hasreden Şaybânrnin i şaret
etti ği tarihin bu edebiyat ın mebdei oldu ğunu kabul etmiyoruz...>
Bu husustaki haberlerin biraz daha münaka şasın ı yaptıktan sonra
şöyle demektedir: « Fakat islami edebiyat tarihi, hadis edebiyatı nın mebdei ile ilgili daha çok müsbet di ğer haberler vermektedir. Hattâ bu haberler dahi, görece ğimiz veçhile, ikinci as ır
litteratürünün eri şmi ş olduğu - hakikatte bir müddet sonra eri şebilece ği - mertebenin daha ileriye al ınan vaktinin tayinine i ştirak
.ederler.» O, bu söziyle de islami kaynaklarda ilk musannaf eserler
için zikredilen tarihi bile bir hayli önce olmas ı lazım gelen ilk
tedvin için caiz görmeyerek, nedense ayni şey olarak farzetti ği
tedvin ve tasnifin mebdeini bir as ı r kadar bu tarafa almak. isti.yor ı . Onun, bu tedvin ve tasnifin mebdei için islami kaynakta;rı n zikretmi ş oldu ğu iki ayrı devri birbirine kar ışt ırm ış olduğu.
- )

Agah. Stad. 11, 211.
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ifadesinden vaz ı han anla şılıyor. Bu yüzdendir ki kaynaklar ı n haberlerini mütenak ız buluyor. Hakikatte hiç bir kaynak hadislerin
sistematik cem'ini `Umar b. `Abdal'aziz'in te ş vikine hasretmi ş
ve hadislerin tasnifini onun devrine kadar götürmü ş de ğ ildir.
Kaynaklar sadece hadislerin tedvini ile onun aras ında bir münasebet kurma ğa çal ışı rlar. Emevi devletinin, hadisin kitabetine
yabanc ı olmad ığı , Zuhri'yi yazma ğa zorlad ıklar ı ve bunun delilleri
bizzat Goldziher'in kitab ı nda zikredilmi ş tir 1 . Di ğer taraftan o,
ayni ş ey için ileri sürülen iki tarihten birincisini ortadan kald ı rabilmek için Muwattâ' ı n Şaybâni rivâyetiyle gelen haberini zayıf buluyor 2 diğer kaynaklarla takviye edilmemi ş oldu ğunu ifade
etmek istiyor. Ayni haberi İ bn Sa'd K. at-Tabaq& al- kabir'inde Buhari, Kitâb al-cilm k ı smı nda 3 ve at-Tkrib, a ş Şa ki r'inr4 e 4 Dârimi, Sunan'inde 5 ve daha sonraki bir çok kaynakta! zikretmi şlerdir. Bununla beraber hiç biri 'Abil Bakr b.
(öl. 120) Goldziher'in iddias ı hilâf ı na, ilk müdevc Uma ıvin k.
etmi ş olmay ı p sadece 'Umar b. `Abdal'aziz'in ona bu
hususG.1 emir verdi ğini, onun da bir kaç kitab meydana getirdiğini kay dederler 6 İlk müdevvin olarak daima Zuhri gösterilir.
Zuhrrnin devrinde, hadis kitablariyle, muhaddislerle ve hayatlariyle ilgili rivâyetlerden de anla şıldığı vechile, haf ıza al t ık hadis
naklinin tek vas ıtas ı olmaktan ç ıkmış , fonksiyonu geni ş ölçüde
yazıya intikal etmi ş bulunuyordu. Zuhri'ye hadis ihtiva eden:
kitablar getirilir, kendisinden rivâyet edilip edilemiyece ği sorulur
ve böylece kitab ı n muhtevas ını teşkil eden hadisler onun ad ını
,

.

,

II, 38 ; bu haber için bk. al-MuwaWi ( Şaybâni rivâyeti) bab
cilm, s. 389.
2 T ı'fbagFit II/2, 134, VIII, 353.
3 B bari I, 31 ;
Fath al-beıri I, 174; ( Ayni I, 526-527 ; Goldziher müteahhir I“,ynaklarda mesela Zurqâni'de bunun Buhar": taraf ı ndan da nakledilrmü şse de yerini tesbit edemedi ğini söylemektedir (Muh, Stad. Il, 210,
not 11
4 at Tarih aş şakir s. 105.
5 ..ıunan au-Darimi I, 68.
6 In. am Malik, Buharî ve Dfirimi'nin rivayetlerinde, 'Mü Bakr b. 'Umar b.
klazio' ıo. ! ∎ u emir üzerine bir kaç kitap meydana getirdi ğ i ve 'Umar b. `AbdalcazIz'io, bu kitaplar kendisine günderilmeden vefat etti ğ i rivayeti yoktur. Mezkür
rivayet, dolay ı siyle elde edilebilen bir rivâyettir (bk. Tanwir al-hawalik II, 6;
14fuh. Stud.

"iktitab

-

Zurqâni I, 10).

isnâd silsilesine alan senedlerle rivâyet edilirdi °. Yahud bizzat
o, elinde yaz ılı hadis ınecmualann ı , tilmizlerine kendinden rivâyet etmeleri maksadiyle verirdi 2 . Mamafih ayni devre ait haberler Zuhri'nin mas ırlannın da bir çok kitaplara sahib oldu ğunu
göstermektedir. Hadisleri yazma ğa Emevi halifeleri taraf ı ndan
zorland ığı n ı söyleyen Zuhrrnin s bilâhere yazm ış olduğu hadislerin Halifa Walidin öldürülmesinden sonra saray kütüphanesinden nakledilirken bir kaç yük te şkil edecek kadar ço ğalmıştı 4 .
Biraz daha genç muas ı n Hişâm b. klassân (öl. 147), Hasan alBa şri ve 'Atâ'n ı n ravisi klawşab'm bir çok kitaplar ı nı ele geçirmişti 5 . Di ğer muası rı al-cAlâ b. `Abdarratımân (öl. 139) daha
sonra imârn Mâlik'in yan ı nda bulunan < şal5ifa> sinden nakletmek
isteyenler için «ya tamam ı nı almalar ı n ı veya hiç almamalar ına>
şart ko şard ı Mezkür devrin kitablar ına ait ço ğaltılabilecek haberlerin belki de en enteresan olan ı , Zuhrrnin kar ısı nın, kocasının
etrafında daima gördü ğü kitab yıkmanı n, eve getirilecek olan
diğer üç zevceden daha tahammül fersa oldu ğunu söylemi ş olmasıdır 7 .
* *

Zuhri ve muası rlan zaman ında veya hien' ikinci asr ın başında kitaplar ı n artık mevzuu bahsolma ğa başladığı zamanlarda halâ
hadislerin bir kı sm ın ın şifahl nakl usuliyle rivâyet edildi ği görülüyor. Esasen hangi devirden sonra, hadis kitaplar ını n, malzemelerini tamamen yaz ı lı kaynaklardan aldığı hususunda kat'i bir
şey söylemek imkân ından mahrum bulunuyoruz. Bununla bera1
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1. 6
ber, bize kadar gelmi ş olan hadis ınüdevvenat ı nda bulunan senedler zincirindeki râvilerin, ileride izah edilece ği vechile, yapılacak mukayesesinden sonra, bu devrin tayininin, takribi bir
şekilde mümkün olaca ğın ı tahmin ediyoruz. Muhakkak olan bir
ş ey varsa, hadislerin men şeinden uzak şaşıidıkça ve materyel ço ğaldı kça, kitaplar, hadislerin muhafazas ının inkar kabul etmez bir
vası tas ı olduğunu, pek gecikmeden bir zaruret halinde ortaya
koymu ş bulunuyordu. klatib Ba ğ-da& hadislerin kitaplar halindeki tedvininin tabii geli şmesini şöyle izah etmektedir: , Hadislerin yazı lması işi, bir müddet nahoş karşılandıkları sonra, geniş
çapta tatbik sahası buldu ve hadislerin kitaplar halinde tedvinine
başlaruldı, zira rivdyetler yay ılmış ve isnddlar uzam ış, ricalin
adları, künyelerini, nisbetleri çoğalmış ve senedlerin ifade tarz ı
muhtelif şekiller almış, huldsa insan hafızas ı şu saydıklarım ızt
zaptedebilmekten aciz kalm ış, (yaz ılı) hadis filminin sadece haf ızaya dayanan bir bilgiden daha sağlam olduğu hakikati ortaya
,ç ı km ış t ı... ilh>°.
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HAD İ SLER İ N NAKL İ
(Taha mmul al-cilm)
Bubari'nin el- Ciimi c- as- şaiı iiı'inin kaynaklar ı n ı n etüdünü kolayla ştırmak maksadile mevzuu bahs etti ğimiz «k i t âba t a 1-`i I ma
meselesi kadar ve belki de daha çok mühim olan, hadislerin
naklinin kanunlarmdan ibaret « t a 1.1 ammul al ci 1 m > meselesi
vard ır. Hadis edebiyat ı n ı n bu iki meselesinden ikincisi ba şlangıç
safhas ı nda ehmmiyetini di ğeri kadar isbat edememi ş ise de hadis
veya rivâyetlerin tesbiti üzerindeki faaliyetler bak ım ından daha
mühim bir yer i ş gal etmektedir. Kitâbat al-cilm veyahut hadislerin yaz ı lması meselesi üzerindeki münaka şa, Emevi Devletinin
sonlar ı na doğru hemen- hemen ciddi olarak ehe ınmiyetini kaybetmi ş , yahut hadislerin yaz ı yla tesbitine muhalefet pek zay ıf
bir gayretten ileri geçmemi ş bulunması na ra ğ men, ikincisi yani
<talı ammul
muhaddisler aras ı nda daha ziyade Emevi
Devletinin hitam ından üçüncü asr ı n 1 sonlar ına kadar çok s ıkı
.ş artlara tabi tutulmu ştur.
Hadislerin ve haberlerin yahut kendine has eski ifadesile
` i l m » in ş ahısdan şahısa, dolay ı sile nesilden nesile intikali,
esas kaynaktan uzakla şıldı kça, gittikçe ehemmiy et kesbeden bir
hal al ı yor, Peygamber'den ve eshab ı ndan devral ı nan hadislerin
nakli etrafında, yeni şah ı slar araya girdikçe yeni yeni meseleler
ortaya ç ık ıyordu. Çok zaman geçmeden yaz ın ın bu i şe ciddi
bir şekilde i ş tirakile, tamamile Islam camias ı na has ve di ğer
muhitlerle münasebeti bulunmayan bir müessese meydana geldi 2 _
Bunun esa.s ı n ı bir hadisi mümkün oldu ğ u kadar ilk kayna ğı ndan
çı kt ığı ş ekilde muhafaza etmek, bir ş ey ilavesine yahut herhanMal<im oldu ğu üzere bu as ır «al-kutub as-sitta» nin ortaya kondu ğu
devirden ibarettir.
2 Bunun tamamile isifı mf muhitin mal ı oluş u fikri için bk. Goldziher, M u h.
S t u d. 2 H, 188.

Buhari'niu kaynaklar ı

F. 2
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gi bir ş eyin düş mesine mani olmak arzu ve gayreti te şkil ediyordu. Bir rüvi bir hadisi di ğer bir râviden naklederken, rivâyeti ifade için hangi tâbiri kullanacakt ı ve hatay ı önlemek için
en salim yol hangisi idi, hangisi caiz de ğ ildi ve rivâyeti
rnatlub. olan hadis bulundu ğu yaz ı lı kayn:ktan nas ıl nakledilebilecekti ? i ş te bu ve benzer meseleler «yr ı n şta/olı al-hadlş > kitaplar ı nda, birbirlerinden farkl ı kı ymetler ifade eden sekiz k ıs ı m
halinde incelenir' . Teferruat bir tarafa b ırakı ldığı takdirde,
bunlar, <samac , qı rddt, icâza, munâwala, kitâba, veya mukâtaba,
bir şeyhin tilmizine bir hadis veya kitab ı n diğ er bir sahıstan
kendine samd yoliyle geldi ğini ifade ile iktifasr, fakat tilmizine
kendisinden rivâyet için izin vermemi ş olması hâli, tıfe ş 'yya ve
wieâda» dan ibarettirler ; kendi aralar ında di ğer bir çok tâli
kısımlar ihtiva ederler. Biz burada sadece BuhârVnin, kendinden
evvelkilerden ne şekilde ald ığını aydı nlatmağa yetecek kadar,
pek muhtasar olarak ve en basit tarifleriyle mevzuu-bahsedece ğiz.
S a m â` ` şeyhin hıfz veya kitab ında bulunan hadisin tilmiz
taraf ından dinlenihnesidir. Burada şeyh kendisine dahammul al`ilin> in mutabar yollariyle, mevzü-bahs hadisin rivâyeti gelmi ş
olan kimsedir.
Q ı r a' a. t: tilmizin veya di ğer bir ş ahsı n bir veya bir çok
hadisi, kitaptan veya ezberden şeyhe okuyup şeyhin bunu, h ıfzında bulunan ile veya elindeki nüshadan takib ederek dinleme-sidir.
Icaz a: Umum1 olarak iki k ı sımdı r. a) Rivâyet sahibinin,
muayyen bir şeyin rivâyeti için izin vermesidir. Mesela: «Sana,
Bul35.1-1 veyahut rivâyeti uhdemde bulunan kitaplar ın rivâyet hakkın ı verdim> demesidir. b) Muayyen bir ş ahsa gayr-i muayyen
bir şeyin icazetini vermesidir. Mesela : <Sana bütün mesmuat ı mı
veya bütün rivâyetlerimin icazet hakk ı n ı verdim» demi ş olmas ıdı r ki, bu da rivai bak ı mdan k ı ymeti gittikçe azalan dokuz k ı sı m
ihtiva eder.
Mun â ala: Ş eyhin tilmizine semac ı nı n ad ın ı veya o7-Jun.
ile mukabele edilmi ş bir nushas ı n ı verip : « bu benim filândan
semac ı mel ı r veya rivâyetimdir, benden rivâyet et veya sana benden
rivâyet etme hakk ı n ı verdim » diyerek bunlar ı ona ya tamamen.
Mesel bk. Tadrib ar-rdıvi 129-149.
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veya istinsah şartiyle vermesidir, veyahut tiimizin şeyhinin asıl
nüshasına veya ondan istinsah ve mukabele edilmi ş bir nüshas ını
şeyhine arzetmesi, şeyhin de bunu dikkatlice ve teemmül ederek gözden geçirmesi, tilmizine «bu benim hadisimdir veya rivâyetimdir, bunu benden rivâyet et» demesidir.
K itâba veya mukâtab a: Şeyhin, mesmuunu veya mes-rnuu olan hadislerin bir k ısm ı nı, huzurunda veya uzakta bulunam
bir kimseye kendi yazisiyle yazmas ı veya yazd ırmasıdır. Bu da
iki şekilde, şeyhin ya sana yazd ıkları m ın icazetini verdim> de
mesi veya böyle bir şeyi kaydetmemesi şeklinde olur.
«Ta bammul al- - il m> kaidelerinin alt ıncisı tarifinden de
anlaşılaca ğı veçhile şeyhin tilmizine bir hadis veya kitab ın saınâ` yoliyle kendisine geldi ğini söylemiş fakat «Bunu benden
rivâyet et> kayd ın' tasrih etmemi ş bulunmasıdır.
Wasiyya: Şeyhin vefatına yakı n veya yolculuğa çıkacağı
esnada, kitabının, herhangi bir kimse taraf ından rivâyetini vasiyet etmi ş olmasıdır.
Wicâda: Bir kimsenin, muas ır olsun veya olmas ın, rivâyet
yoliyle kendisine gelmi ş olmayan - kitabın son râvisinin el yazısiyle
bulunan - hadislerin veya kitaplar ın ele geçirilmi ş olmasıdır.
Muhaddisler aras ında birbirinden farkl ı değerler bulan hadis
rivâyetinin bu muhtelif k ıs ı mları bir dereceye kadar nevi'lerine
delâlet eden ifadeler kazanm ışlar& Bunun için hadis naklinin
muhtelif aksam ına mevzuu•bahs eden kaynaklarda, bu k ısımlarla
birlikte «alfâz> diye bir ıstı lâhın geni ş bir yer işgal ettiği görülür. Bunlar hadislerin senedlerinde bulunup ilk ve son râvinin
arası nda geçen şahıslar ın sayısına göre art ıp azalan L. ,W.A.,>
(samicnâ, baddasanâ, abbarana anba'nâ) ve bir de
müf red şekillerinden ibaret tâbirlerdir. Istimâlleri çok zaman
muhaddisin hususiyeti ve hadis naklindeki titizlik ve lâkaydisiyle
sıkı sıkıya bağlıdır.
Hadis senedlerinin mü şterek ifadesinden anla şı ldığına göre,
ashâb, Peygamber'den «J ı:4> (gala) tâbiriyle naklediyordu. İlk
sahâbe'den nakilde hangi uslübu kulland ığını vazıh
olarak bilemiyoruz. Belki pek te mü şterek bir uslüba sahib değildiler. Esasen bu tâbirin hadislerin men şeine nisbetle yeni
şahıslar araya girdikçe ehemmiyeti art ıyordu. Oldukça eski
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kaynaklar ı n bize saklad ığı mâlümata göre hadisleri ilk defa isnâd
eden Zuhri (öl. 124) idi.' Filhakika ona tekaddüm eden devirden bize kadar kalan bir kaç risalenin ihtiva etti ği hadis ve
ahbar ı n isnaddan ve isnad ı n mezkür elfaz ı ndan mahrum olduğunu görüyoruz. Hasan al-Basri (öL 110)'ye a;c1 Facjd'il Makka 2
`Abid b. Ş ariyyat al•Curhumi'ye nisbet . edilen A1:1;5dr al-Yaman
wa o ş ciiruhâ wa arı sdbAd cald'I-wafd wa'l-kamâl" adli risaleleri,
Wahb b. Munabbih (öl. 114)'in İ bh Hi ş am (öl. 218) redaksiyonundaki <Kitâb al-ticân ti rauldk Hirnyar4 inden ınahfuz kısı mları, Peygamber ve eshab ı ndan menkul hadis ve haberlerin ne
-aradaki ravilerini zikrederler ve ne de bunlar için devaml ı bir
şekilde kulland ı kları tâbirler vard ır. Hieretin 152 nei y ılında ölen
.Matmar b. Râ şid'in devrimize kadar intikal etmi ş olan al-Cilmicinin
've Imam Muwattâ' ı nın ihtiva etti ği hadis senedlerindeki
«affa?» i ı k ı snacl işinin Zuhri ile ba şladığı veyahut onun devrine
hususundaki haberleri te'yid eder mahiyettedir.
takib eden veya ondan sonra gelen ilk muhaddisler
tabak:,s ı , hadislerde isnâd i şini ve raviler zincirini birbirine ba ğı hadisin s ı hhat ı için ş art ko şuyorlar& Hatta bu
.layan
laf19:Lı.ri iWiva etmiyen hadisler hiç bir ehemmiyeti haiz de ğildi.
L,15"» yan i
1::„ 3
şıu`ba (öl. 160) <
,

‹senedinde alabarana ve haddasana tabirleri bulunmayan ha-disler abur cuburdur> derdi'. Umumiyetle bu laf ı ziarla «talıammut al.`ı irn.'in muhtelif k ı sı mlar ı aras ı nda münasebet kurulma ğa
çal ışıl ı r ve. birbirlerinden farkl ı kıymetierine ada geçen «alf4. 1■ • dan münasib olan ı kullan ı lmak suretiyle i şaret edilir. Bunlar ın,
muhtelif ası riardaki istimalle ı i ı':z ,:.,rinde yap ı lan tarihi bir tenkit,
Muslim (61. 261)' e tekadchim eden muhaddisler aras ı nda, henüz
bir seyyaliyet ifade etti ğini gösteriyor. Beharrnin kaynaklar ını
tenkit ederken, bu tabirlerin istimal ı nde, sonraki nesiller taraf ın-dan ona izaf, edilenlerin bir k ı sm ı n ı n tahakk ıı ktan uzak olduğ unu göreeej ız.
-
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klatib Ra ğdadi senedlerdeki elfaz ın de ğer bak ım ından en
yükse ğinin «samcitu» sonra thaddasana» daha sonra <abbarana>
ve <)anba'arı a ve nabba'ana ,> oldu ğunu söyler. Daha sonraki
usulcular buna itiraz ederler'. Ad ı geçen laf ı zlar, ehemmiyetsiz
denebilecek ihtilaftan ve devirlerin istimalleri aras ı ndaki de ğ i şikliklerden sarb nazar edilecek olursa, umumiyet ile «samâc ve
qıra'at> a delalet ederler Bir hadisin senedinde son râviye gelen `lafı zlar kendilerinde herhangi bir de ği şiklik yapdam ı yacak.
kadar mutlak bir de ğer ifade ederdi. Mesela dıaddasana fulân
gala baeldasana fulân> şeklindeki bir senedin laf ızlar ını <abbaranâ> veya <baddasani> gibi küçük bir de ğiş ikliğe tâbi tutmak
kat' ıyyen tecviz edilemezdi. Ancak bunu hadis rivâyetinde manay ı esas tutan kimseler ho ş görürdü 3 .
Umumiyetle ikinci asr ı n ikinci yarısında yaşayan muhaddisler hadis naklinin bir çok k ısunlar ı na tatbik edilebilmesi bak ımı ndan <atıbarana> y ı tercih ediyorlard ı. Butıari'nin şuyuhunun
şeyhlerinden `Abdallah b. al-Mubarak (öl. 181) ve Hu şaym b.
Ba şir (61. 183), clibaydallah b. Müsâ (61. 213), `Abdarrazzaq
b. Hammâm (61. 211) ve Yazid b. Harün (61. 212) bunu tercih ,
4 . Baz ı muhaddisler bu tabirlerini hiç de ğiştirmezlerdi. edrli
Hatta Blitıarl'nin ş arihleri, bazan <baddasana islıaq» şeklinde
mübhem kalan yerlerde bu şahs ı n hangi Islıaq oldu ğunu tesbit
için müteakip lafza bakarlard ı . Ş ayet bu lafz baddasana ise
onun 'istiaq b. IVIan şür, <ahbarana> ise 'Islı aq b. Rahtiya olduğ unu anlarlard ı . Zira ikincisinin, hadislerinde asla chaddasana»
kullanmad ığı n ı biliyorlard ı '.
İ mam Şafici (051. 204)'ye göre, tilmizin şeyhine okudu ğu hadisler için <abbarana», şeyhin tilmize okuduklar ı için de «lı addasana» tâbirini kullanmak laz ı md ı '. Bununla beraber bir çok
.

t al-Kif ıly,.-ı 283-24; taclrib ar-rawl s. 130.
bk. mesela Tadrib ar-a rui 132-183.
3 al- Kifa ya s. 292.
4 al- Ki f aya :.84 285.
5 Fatlı al b&I VIII, 197.
6 al- Ki f âya s. 303. Me ş hur muhaddislerin bu husustaki tercihleri hakk ı n2

da Nawawf bize oldukça k ı ymetli maliı mat vermekte ve Muslim'i kasdederek
şöyle demektedir: ‘0, Ikisini (yani haddasana ile abbaranfı'yl) birbirinden ay ı rmakta idi. kladdasana tabirini ancak şeyhinden dinlemi ş, <alıbarana» y ı şeylaeokumuş oldu ğ u hankile.r için kullan ı rd ı . Bu Ş af ı c rnin ve arkada ş ların ı n, şark
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meşhur muhaddisler nazar ında, mezkür elfazdan biri di ğerinin
yerine geçebilirdi. Sufyân b. `1Jyayna (öl. 1S6)'nin nazar ında
elfâzı n hepsinin ayni de ğerde bulundu ğunu Butı ljı ri' rivayet eder ı .
al Awzâ`i (157) «Senden pek çok şey yazd ı m, buhar için hangi
tâbiri kullanay ı m?> diyen tilmizine şöyle cevap vermi şti: <Sana
yalnı z olarak okudukları m için -haddasani., bir çok kimselerle
beraber bulundu ğun esnada okuduklar ı m için -haddasana., senin,
yalnı z olarak bana okucluklar ın için -abbarani-, senin de araları nda bulundu ğun bir çok kimselere okunanlar için -ahbaranâtek başı na sana icâzetini vermi ş olduğum şeyler için -habbaranisana di ğer bir çok kimse ile birlikte icâzetini vermi ş olduklar ım
için ise -habharanâ- tâbirini kullan ı rsı n> 2 .
Hadis naklinin, kı saca mevzüu-bahsetti ğimiz şekillerinin bir
kısm ın ı n oldukça erken bir devirde ele al ındığı ve değerlendirildi ği anlaşı lıyor. Hattâ kaynaklar bize esamâ'; , ve «Qı râat> in
`Ali b. 'Abi Tâlib ve lbn `Abbâs zaman ı nda bilindiğini, birincisinin, ş eyhe okumak ile şeyhden dinlemeyi miisavi buldu ğunu,
di ğerinin, sâmi'lerine: <Benim size okumam ile sizin bana okumanız aras ı nda bir fark yoktur> dedi ğini naklederler 3 . Tâblinden olan baz ı muhaddislerin de ayni mesele üzerinde muhtelif
fikirlerini kaynaklar muhafaza etmektedirler. Ezcümle Zuhri bu
hususta müsamahakâr davran ı r ve huzuruna getirilen bir kitab ın
kendisinden dinlenmemi ş veya huzurunda okunmam ış olmasına
rağmen, ş ahsından rivayet etmelerine cevaz verirmi ş 4 .
Mu ştalah al-hadis kitablar ı nda bir çok kollara ayr ılan bu
(Magrib mukabili olarak kullan ı l ı r) muhaddislerin ekserisinin, Muhammad b. alHasan al-Cawharl
İ bn Curayc, al-'Awzaci, İ bn Wahb ve an Nasa'Vnin
mezhebidir. Ahl•i hadis aras ı nda en çok yayg ı n ve maruf olan budur. Ş eyhe
okunanlar için •haddasana» ve «abbarann» tâbirini kullanman ı n eevaz ı na bir çok
kimseler zahib olmu ş tur. Bu, Zuhrl, Mâlik, SuMı n b. cUyayna, Yalı yâ b. Said
al-Qattan' ın... Buharl'ain, klieâzl ı ve Basra% bir çok muhaddislerin mezhebidir
( şar11 Muslim I, 33).
Buhârf I, 22.
2
`r
: J1-5: JI;
gy.c
.4;1)
. .Lk
-k,. d: al Kifdya s. 302.
ıA (.1:4
3 Râmahurmuzl, al Mubaddis al fdsil 76 b ve Tadrib ar-rârvi s. 131; 'İbn
'Abbâs'dan rivâyet edilen için bk. T ı rmiz-1 II, 337.
4 al•Kif4a s 318
-

-

-
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Içı sı mlar ın her biri s ıhhatlar ı bak ım ından birbirlerinden ayr ı kıymetlere sahibdirler. Muhaddisler de kendi prensiplerine göre bir
kı sm ını tercih, di ğer bir k ı smı n ı terkederier. Umumiyetle usul
kitaplar ı, meşhur ınuhaddislerin, hangile ı ini muteber tan ı dı klar ı n ı
, skaydeder.
Bubari ve tahammul

:

Hadis naklinin, tabir-i mahsusiyle <, ta hammul al- 'il ın>; irr
muhtelif k ı sı mlar ından hangisini Bubal rnin tercih etti ği hususunda
oldukça mühim bir ihtilâf vard ı r. Bu ihtilaf gerek kitab ını n ş erhinde ve gerekse usul al-hadis kitablarını n alakal ı bâblarında
göririir. Büyük hadis kitablar ını n de ğeriyle, tercih ettikleri nakit
yolları aras ı nda daima bir münasebet kurma ğa çal ışıld ığı için,
Bubârrnin Şabily'indeki baz ı hususiyetlerin izah ı nda, tahammul
Bubâri için tecviz edilmeyen k ı sımlarm ı n izlerini arayanlarla, bu kitab ı en üstün şartların çerçevesinde mülâhaza
- eden şarihlerin tevilleri aras ı nda oldukça mühim bir fark vard ı r.
Biraz ileride mümkün mertebe mufassal bir ş ekilde izah ı na çalışılacak olan bu mesele hakk ı nda daha evvel şunu söyleyelim ki,
Bubârrnin, tahammul al- cilm ad ı verilen hadislerin nakli i şinde takib etti ği yolun izahındaki ihtilaf, Şahih'inin bir çok hususiyetlerine
kar şı gösterilen anlay ışta da tebarüz etmektedir. Birincisinde esas
neticeye var ılamad ığı için, bir çok hususiyeti de - biraz ileride gö
,rece ğimiz - veçhile vuzuhtan mahrum kalm ıştı r. Hadis edebiyat ının
bu en çok i şlenen musannaf ı nı n kaynaklarının izâhında ayni devir, de ya şayan şârihlerinin anlay ışları aras ında, büyük tezadlar bulunduğ un ıı , hatta bir ş-arihin, Kitab ın muhtelif yerlerinin şerhinde, ayni
meselenin mükerrer izâh ında bazen tenakuza dü ştüğünü görece ğiz.
Bulnar'i, Ş a
inin < Kitâb al- cilm» ad ını vermi ş olduğu
nd ı m ı h!el f 1:5..'blar halinde <t ahammul al - 5 i I m> in
muhtelif şek ılieri ı i tesbite çal ış mıştır. Fakat, kitab ının mezldır
kı smında, mevzuu-bahs meselede daha evvelki bir çok muhaddislerin mezhebi hakk ında ehemmiyetli denecek derecede bir
bilgi bulunmas ı na ra ğ men kendi kitab ında, neyi tercih etti ğini
vazıh olarak ö ğrenmek kaabil de ğildir. Daha sonraki as ı rlarda
onun tahammul. al-cilm`deki mezhebinden bahsetmek isteyenler,
Ş abilıcinde vermi ş oldu ğu materyelden vaz ıh neticeler ç ı karacak
,kadar faydalanamam ış iard ır. Umumiyetle m u s n e d hadisler
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iread etmesi laz ım gelen kitab ı nda bol bol mucallaq haberler ileri süren Buharrnin, «K. al- tilm> diye ayı rm ış oldu ğu faslı nda-geniş çapta, hocas ı al-klumaydrnin «Kitâb an-nawddireinden faydalandığı anla şı lmaktad ır .
Buhari, kitab ını n mezkür yerinde tatı ammul al-cilmin en muteber vas ıtas ı olarak kabul edilen «sa ına` , 1 yani şeyhin tilmizine
-okudu ğu hadisleri adetâ izahtan müsta ğni addedip = di ğer bablar ı kısmen ele almaktad ı r. «Qıra'a ve ',a ı çl ı ın TE:lasan al Ba şri,
Sufyân as-Sawri ve Imam Malik taraf ı ndan caiz görüldü ğünü ri.
vayet ile adetâ kendisinin de ayni şeye kail oldu ğ unu ifade etmektedir 3. Sufyân as-Sawri'nin, tilmiz taraf ından şeyhe okunan hadisler için <haddasani tabirini kullanmakta bir beis görmedi ğini, .
yine Sufyân ile Mâlik'in nazar ında, ş eyhin tilmize okumasiyle›
ş eyhe okumas ı aras ı nda bir fark bulunmad ığı n ı ;, Sufyân tilmzn
b. `Uyayna indinde <haddasana, alıbarana, anba'ana» tabirlerinin
müsavi oldu ğunu, şeyhi Humaydrden nakleder
Tahammul al-'ilm'in «q ı ra'a ve a r» nev'inden sonra
<munawala> yi ele al ı r. Fakat Bulı arl'nin ifadesinde munâwala ile mukâtaba birle ş mi ş gibidir : «al-Muna ,,vala wa kitab
alila'l-cilm , 'i. Bu babı n şerhi esnas ında, Ibn klacar
şöyle söylemektedir : «Musann ı f samâc ve carc,i'dan fari ğ olduktan sonra ekseriyet nazar ı nda nakl i şinin muteber di ğer nev'ilerine : şeyhin, tilmizine kitab ı n ı : «Bu benim filan kimseden, seOnun burada «QUas tabirini müteakiben irâd etti ğ i hadislerden ba ş kaveya gibi, ba ş kalar ı ndan ald ığı nı sarar
olarak gösteren ibareler de vard ı r. ilın Hacer bize bu hususta Bubürnain ş eyhi
al•HumaydUnin Kitâb an -nawadir'inden ald ığı n ı söylemektedir (Fatlı al bari' 1,
137). Onun ifadesinden anla şı ld ığ ma göre kendinden evvel Bulıarrnin, mezkûr
eserle olan münasebetine : şaret edenler varm ış . Ve bk. ayn. esr. 1, 142.
2 Zira bir çok muhaddisler ancak bizzat ş uyuhtan dinledikleri hadislere
itibar ediyorlar, şeyhe .)kuuaular ı kabul etmiyorlard ı . Bk. Foth al-bârt I, 137.
Bulı arl 1, 22.
Alın. esr. I, 23.
Ayn. esr. 1 21
6 Ayn. esr. I, 32.
Ibn Hacar'in bu ifedesine ra ğmen, Bubarrnin «samâc , dan babsetmedi ğ L
ve tahammul al ilm'in en müreccah nev'i olu ş u sebebiyle zikrinden isti ğna gösterdi ğ i anla şı lmaktad ı r.
6 Burada tilmiz diye tesmiye edilen ş ahs ı n muhakkak ş eyh ile do ğrudan do ğ -ruya temasta bulunmas ı gerekmez. Bunun, hadis talebinde bulunan herhangi,
bir şah ı s oldu ğ u da vakidir. Esas tabiri galib al. hadis , tir.

25,
mâ'ım ve lau benim asılifimdir, benden rivayet et» diyerek vermesi demek olan <muriawala> ye ... ve şeyhin hadisini kendi
eliyle yazmas ı veya güvendiği bir kimseye yazd ı rmas ı veya yazdırdıktan sonra isteyene göndermesi, kendisinden rivâyetine izin
vermesi dernek olan mukâtaba'ya geçmi ş böylece her ikisini bir
seviyede göstermi ştir. Halbuki bir çok kimseler ınunawala'yi
diğerine tercih ederler'.
Daha sonraki usul kitaplar ında sekiz k ı s ı m halinde mülahaza.
edilen « t a lı a in in ii t a ci 1 m > in, di ğer nevilerini Buharl'nin
saymamas ından, bunları tecviz etmedi ği manas ın ı anlayanlar olmu ş
tur. Mesela ,Şâ ı ih İ bni klacar: <Musann ıf, hadis naklinin muhtelif
k ısı mlar ı ndan, muralwala'n ın gayri al- icâzat al-mucarrada 'an almunâwala veyahut mukataba' yi, wicada ve wa ş iyya'yi sı hhatlar ı na kail olmuyormu ş gibi zikretmemi ştir> demektedir 2. klatib Ba ğ-da" Bulı arrnin ad ın ı hadisin, icâza yoliyle rivayebni tecviz eden muhtelif tabakadan bir çok büyük muhaddislerle birlikte
zikretmekte ise de tbn Hacer, Buharryi icaza'nin cevaz ı na muhalif göstermekle ısrar etmektedir'. Fakat onun bu ısrar ı n ı n,
Kitab' ı n kaynaklariyle olan münasebetlerinin tedkikinin do ğrirduğu netice ile ba ğ da şamıyaca ğı nı biraz ileride görece ğiz.
Bubari'nin, ŞablVinde mukâtebeyi zikretmemi ş olmas ı na ra ğmen, baz ı tabirierinden buna kail oldu ğu neticesini çıkarmakta
güçlük çekrnemi şlealr. Bir hadisin senedi esnas ında «kataba
'ilayya Muhammad b. Ba şşar (öl. 252)> kayd ı için SuyUlt: «Buha-ri, şeyhlerinden, bundan başka hiç birinden muleataba yoliyle rivayet etmemi ş tir Fakat gerek Butıarf ve gerek Muslim'in hadislerinin senedlerinde ayn ı yollardan çıkarm ış oldukları hadisler
arasında mukataha ile gelmi ş olanlar vard ı r> demektedir 5. Butı arrnin mezk ı.ir hadisini izah etmek mecburiyetinde kalan İ bn Nacar, ondan ayni zamanda mukâtabayi uzakla ş t ırmak istedi ği için :
Muhammad b. Ba şşar'a çok itimad etmemi ş olsayd ı on-

2
3

Path d"-bdri t, Ayn. ,?sr. I, 143.
s.

314.

4 Fath al-timi I, 143.
5 Tadrib ar-raw 3. 147. Bir hadisin senedinde mukâtaba alâmetlerinin
bulunmas ı seyb.in, veya şevhin bir kaç tabaka ötedeki seyhlerinin bu hadisi mukâtebe yoliyle alm ış oldukk ı na gösterir bir tabirin bulunmas ı demektir.
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dan mukâtaba yoliyle rivâyet etmezdi> dernektedir t. Huffisa olarak burada şunu kaydedebiliriz ki, Ibn klacar, Bulı ânin tabammul al-cilm'in muhtelif envâ ından •samâ'>, cl ırâ'a wa'arçl, muniwala> ve bir dereceye kadar mukâtaba'yi tecviz, di ğ erlerini red- detti ğini gösterme ğe çalışmaktad ı r.
Yukar ı da teferrüat ı m bir tarafa b ı rakarak izah ı na çalıştığım ı z, muhaddislerin ı stılâchınca <t abammul a 1-c i l nı » adı verilen, hadis naklinin muhtelif nevilerinin tarifinden anla şı lı yor ki,
üçüncü asr ın mahsulü büyük hadis musannafat ı na tekaddüm
eden asırda tamamiyle yaz ı l ı olan bir edebiyat ve bunun naklinin kanunları mevzuu-bahistir ; ve <talyarr ı mul al-'ilm> adiyle
anılan muhtelif kaideler, esas ında yazılı bir hadisin nakil yollar ı n ı n muhtelif ş ekilleridir. Fakat hadislerin ilk nakii s ı rasında,
bazı < Ş drifa> lerin varl ığına rağmen, şifâhi rivâyetin de bir nakit
vas ıtası olması ve bir hadisin sıhhatı için, onu Peyga ınber'den
kimin duyduğunun tesbiti zarureti isnâd müessesesini meydana
getirmi şti. Kaynaklarda <Hadisleri ilk isnâd eden kimse Zuhri
(öl. 124)'dir> şeklinde bir kayda 2 raslandığı zaman, isnâd zarüretinin daha ziyade, mebde'den uzakla şı ld ıkça kendisini daha
çok hissettirdi ği anla şılıyor. Ikinci as ırda, yaz ı l ı hadis edebiyatın ı n ehemmyetli bir surette yerle şmiş oldu ğu bir devirde bile
hadislerin bir kitâbdan di ğerine nakit esnas ı nda râvilerin isimlerinin zikri i şi kıymetinden herhangi bir şey kaybetmemi ş ti.
Muhaddisler, isnâd ı hadis vazim ın ehemmiyetli bir mânias ı sayıyorlard ı. `Abdallâh b. al Mubarak OL 181)., kitab ı nda zanadiga'dan ve hadis uydurmalanndan bahsederken : «tsnâ,d dinin bir
kı smı d ı r, e ğer isnâd olmasayd ı isteyen istedi ğini söylerdl» demişti'. Ona göre <dinini isnâdsız arayan kimse evinin dam ı na
merdivensiz ç ıkmağa çal ışan kimse gibi idi'. isnâd ın zaruret
1 Tahzib at•tahzib IX, 73.

2 Muqaddirnat d-carh nra't-tacdil s. 20. 3İ bn 'Abi 13âtim' ı n rivâyetiue göre,

aiddir.
Zuhri'yi isnâd ı n müessisi olarak ifade eden bu hüküm
Tirmizrnin de verdi ği bir habere göre (,Sarp at Tirrnizi XIII, 829.4 Zuhrl isaâclsiz bir hadisi sakat bir vücuda benzetirmi ş . Tirmizrni:t verdi ğ i misale göre
d'.y ı p aradaki
,rı âds ı z bir hadis, tâbiinden bir kimsenin «Qâla
râvileri aç ıklamadan nakl ş eklinde olurdu.
3 Adab
s. 7.
4 Agn. esr. s. 6.
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ifade eden bu izahm ın yanında < İ-ayinin, ismini Peygamber'in
ismiyle birlikte ayni sat ı rda yaz ılm ış görmek'' gibi fantezist
bir arzunun mü ş ahedesi de kabildir.
İ snaelın muhtelif âmillerle, hadis rivâyetinde birinci derecede
L.r ı thsur olarak ortaya ç ı kması, tabii vasıtası halinde bulunan
yazıyı veya kitabı n değerini adeta ikinci dereceye indirrni şti.
Talıammul al-c ı lm'in bütiin nevilerinin tarif ve izah ından anlaşıldığı vechile bir hadisin nakli için kitab kâfi de ğildi. Onun ihtiva
etti ği hadisi almak veya rivâyet edebilmek için, di ğer bir şeyhten dinlemi ş olan şey hten bizzat dinlemi ş olmak laz ımd ı. Yani
bir taraftan kitabda mevc ıld olan hadisi isnâd yoliyle rivâyet
edebilmek için «filân kimseden dinledim» veya «filan kimse bana
haber verdi.> diyebilmek laz ımdı . <Samat> adı verilen bu şekil,
hadis naklinin en muteber yoluydu. Daha sonra biraz geni şletilerek, tilmizin, yaz ılı hadisi şeyhine veya, hadisin rivâyetini ken,dinde bulunduran bir kimse huzurunda okumas ı, bununla beraber tamamiyle aksine olarak <filan kimse bana haber verdi»
diyebilmesi ş ekli ve di ğer bir çok kolayl ıklar ortaya ç ıkmıştı.
Nlesela imam Malik sâdece <sama`» ı kabul eden kimselere tabi
olmaz, g ı raat şeklini tercih ederdi. Muzuctrd' ı n ı on yedi sene
müddet ile hiç kimseye okumam ış, tilmizleri onun huzurunda
okumu ş, rivâyet hakk ını alm ış lard ı '.
Hadis naklinde, yaz ın ın, isnâd müessesesi arkas ında bu garip saklan ışını göz önünde bulundurmayan kimseler için, hadis
edebiyat ı n ı n uslübu biraz şaşırt ı cı olmu ştur. Muhaddislerin kendi
aralar ı nda çok marilf olan mezkûr uslübun kitablardan nakli
tazammun etti ğini bir kaç misalle izah faydal ı olacaktır. Zira bu
an'anenin tam kavranmamas ı yüzünden ileride bahsedilece ği
üzere modern etüdlerde ehemmiyetli baz ı yanlış l ı klar meydana
gelmi ş tir.
Hurayra'dan
Rivâyet edildi ğ ine göre, Ba şir b Nahlk,
bir çok hadisleri bir kitab halinde yazm ış, ayrıldığı , zaman, bu
Hurayra'dan rivâyet edip edemiyece ğini sormuş,
hadisleri
o da muvafakat etmi şti'. Imam Malik, kendisine arzolunan kiİ bn klacar, Nazm al la'ali 187 b.
Patlz al-bari I, 187.
3 Tagyia' al.dilm s. 101; `Abdallâh b. cArar'dan merv1 di ğer bir haber
için hk. ayn. esr. s. 98.
1

2
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tablar ı tilmizlerinin «}:iaddasani , tabiriyie nakledip edemiyeceklerini sordukları nda : <Bir kimse di ğer bir kimse huzurundaQur'an' ı okudu ğ u halde : filan bana okuttu, ifadesini kullanm ı yor
mu ki ?> şeklinde cevab vermi şti. - Ahmad b. Hanbal (kil. 241), Buharrnin şeyhi al-Hakam b. Nafi' (öl. 222)te, a ş- Şdayb (öl. 162)'den
<kitablar ı nası l dinledin ?, diye sormu ş, o da ş öyle cevab vermi ş ti
<Bir k ısm ı n ı huzurunda okudum, bir k ı smı n ı da o bana okudu,
bir kısmı nı icâzet, bir k ı sm ın ı da munâvele yoliyle verdi. Hepsi
için : bba ranâ Şucayb tâbiriri kullan ırs ı n derdi» 2 Ahmad b.
Hanbal'dan, o ğlu şöyle rivâyet eder : <1;laccac b. Muhammad
206)'in yan ı nda Sunayd (öl. 226)'i gördüm. klaccac b. Muhammed, ona ibn Curayc (öl. 150)'in Cdir ı i'ini <U tı bir tu 'an
az-Zuhri wa uhbirtu 'an Safwan... ilh.> diye okuyordu. Sunayd,
ona şöyle diyordu: -Ey 'Aba Mul:,ammad, İ bn Curayc b ze Zuhri'den haber verdi, diyiver... ilh ".>
Bir kitab ı n şeyhten dinlenmesi ile tilmizin şeyhe okumas ı
esnası nda ayni tâbirin kullan ılması bir çok muhaddislerin adem-i'
memnuniyetini mucib oluyordu. Bu fark ı gösterecek bir uslüba
ihtiyaç hissediyorlard ı. Imam Ş afici ve baz ı muhaddisler tilmizin,,
şeyhine okuduklar ı için de «atı barana> tâbirini kafi gürdükleri
halde di ğer bir çok muhaddisler <abbarana> lafz ı na <qtra'atan»ilavesini, şayed şeyhin ve tilmizin yan ı nda bu okuma i şini diğerbir şah ıs derühde etmi ş ise <quri'a wa'ana 'asma`u> ibaresini zaruri buluyorlard1 4 . Zira, quaat i ş ini, bazan tilmizlerden biri üzerine al ır veya, okuyan, ş eyhin hususi râvisinden ibaret olurdu.
Mesela imam Şafiti'nin Risala'sinin rivâyet hakk ı n ı önce Mulyammad b. al-Hasan a ş- Şı bbaly (öl. 257) almış tı . 'Alymad b. Hanbal
ve 'Abü Sawr gelip Şafici'den kitab ın ı dinleyip rivâyet hakk ı m
almak istedikleri zaman, huzurunda okuma i şini, bu ravi temin
etmiş ti 5 .
Hadislerin rivayetinde, kitab ı n mevki ve ehemmiyeti inkarkabul 'etmez bir vak ı a olarak tahakkuk etmi ş bulunmakla beraber,,
hala haf ıza= k ıymeti sars ılm am ıştı. Hafı za ile yaz ı ve nakilde sada-al Kifdya s. 3()8
Tahzib at tahzîb II 442.
3 Ayn. esr. IV, 249.
4 al-Kifdya s. 297
5 Tahzib af-tahzib II, 318.
2
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kat filmin üç zaruri unsuru addeeliliyordu Ne sadece h ı fz ne de
sadece yaz ıya itimad kâfiydi. Bu ikisinin mü şterek vazifesi etraf ında
zengin bir literatür te şekkül etme ğe ba şlam ıştı . Hafızan ı n saklad ıklariyle, kitab n sat ı rlann ı n tesbit ettikleri aras ı nda bir fark
görüldü ğü zaman, tahkiki için ba ş kas ı n ı n kitap veya hıfz ı na başvurulurdu 2 Hafı zas ı zay ıf olup sadece kitabına güvenen bir kimseden rivâyet bir ihtilaf mevzuuydu ; tecviz edenlerin yan ında
et ıniyenler de vard1 3. Çok zaman hadis kitaplar ı evvela ezberlenir, sonra da rivâyeti al ı n ırdı . Mesela İ mam Şafici (öl. 204) daha
küçük ya şta, Muwatta' ı • ezberlemi ş, sonra İ mam Malik'in bulunduğu yere gitmi ş rivayetini alm ıştı 4
Hadis naklinde, kitaplar ın işgal etti ği mevkie, <alıbarana ,,
-«baddasana> ve benzer laf ızların arkas ı nda bu kitaplar ın nasıl sakh
kaldıkları na dâir say ısız misallerin içinden ancak bir kaç tanesini seçtik. Hadis edebiyat ı, kitap ve hı fzın bu mü şterek faaliyetine, bahusus kitap ile naklin çok dakik ihtimallerine kar şı ileri
sürülmü ş bir çok kaideleri muhafaza etmektedir. Biz burada,
sadece kaynaklar ın ı ele alaca ğımız Bulyaritnin etüdünü kolaylaştırmağa yetecek kadar misaller almakla iktifa ettik. Bu bahsin
tamamlanmas ı için, bir kitabı n bütün halinde rivayetiyle, rivayeti
bütün halinde al ı nmış bir kitaptan bir veya bir kaç hadisin naklinin ş eklini k ısmen izah etmek için Hatib Ba ğdadrnin, bu hususta vermi ş olduğu mühim bir haberi nakledelim :
«',11;-11db al-lı adfs'in bir çok me şhur niishalar ı vardı r. Bu nüshalar da bir çok hadisler ihtiva ederler ki, ravi ilk hadis metni
ile birlikte nWhan ı n senedini, raviler zincirini verir. Nüshanm
nihayetine kadar di ğer hadisleri s ıralar. Mesela 'Abul '1-Yaman alHakam b. Nafi' (öl. 222)'in, Şucayb b. 'Ab ıl 'z-Zinad - al'Acrac vas ı tasiyle 'Abfı Hurayra'dan rivâyet etti ği bir nüsha ve
yine 'Abıl '1-Yaman' ın Ş ucayb - Nafi' İ bn `1.1mar'dan rivâyet etti ği
di ğer bir nüsha ve Yazid b. Zuray` (öl. 182)'in yan ı nda Rawly
b. al-Qâsim - al-`Ala b. `Abdarrahman ve babas ı vası tasiyle 'Abü
Hurayra'dan rivâyet etti ğ i bir nüsha ; `Abdarrazzaq b. Hammam
.

.

ai•Kifâya s. 230.
AyIL esr., 216-217, 219-220
3 Ayn
26-229.
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Zurq. di 1, 6.
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(öl. 211)' ı n, Ma`mar b. Râ şid - Hammâm b. Munabbih ve Ab ıl Hurayra'dan rivâyet etti ği bir, ve bundan ba şka, say ıldıkları takdirde
fazlaca uzayacak olan di ğer bir çok nüshalar vard ır. Bunlar ı bir
şeyhten dinleyen kimsenin muhtevas ından istedi ği kadar ın ı al ıp,
ırması ve niishan ı n ba şı nda bulunan ilk isnâd ile birndeay
rivâyet etmesi câizdir. Zira bunlar birbirleriyle ba ğlı bulunmayan
iki hüküm ifade eden bir hadis mesâbesindedirler. Bir hadiste
mevcut iki ayr ı hüküm için nasıl iki isnâd caiz ise, bir metnin
iki veya daha fazla pa ı çaya bölünmesi de câizdir 1 .
Demek ki bir rivâyet yoliyle gelmi ş olan bir kitap hem bütün ,
olarak, hem de münferid hadisler halinde, o kitab ın ba ş taraf ında bulunan rivâyet ile birlikte di ğer bir kitaba al ı nabiliy ordu.
Mesela klatib Ba ğdadrnin bahsetti ği bu risalelerden, 'Ab ıl 'z-Zinâd vasıtasiyle °Abeı Hurayra'dan mervI olan ından Bubarl bir
taraftan şeyhi 'Abc! '1-Yaman'dan rivâyet ile kitab ına doğrudan
do ğruya sokuyor 2, di ğer taraftan 'A`rac'in ravileri 'z-Zinâd
(öl. 130), Şah], b. Kaysân (öl. 144), Sa`d b. İbrahim (öl. 125) ve
Zayd b. 'Aslam (öl. 130)'den alan ve muhtelif yollar de ğiştiren
rivayetlerden temin ediyor. Bugün için bize kadar gelmi ş olup
*Abil Hurayra'n ın mezkür hadislerini 'z-Zinad'dan alan Muwattâ' mukabele ile etti ğimiz takdirde, Buharl'nin yan ında bulundurduğ u risâlenin muhtelif hadislerini di ğer bir kaynaktan nas ıl
almış olduğunu görürüz. Butıarf, 'A`rac'in rivâyetinden Muwatta'a
'Abû 'z-Zinad vas ıtasiyle intikal etmi ş bulunan hadisten yirmi
yedisini almıştır 3 . Şeyhi '1-Yaman' ı n rivayetiyle mezkür risaleden bilvas ıta almış oldukları bu rakamdan çok daha azd ı r.
Elarib Ba ğcladVnin bahsetti ği risâlelerden, bize kadar intikal
edip te, Hammam b. Munabb ıh (öl. 313)'e âid olan ının takri1
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al-Kifeıya s. 214.
Buhfırl'nin bu ş ekilde al•'iCrac'dan mervi' ilk hadisi için bk. Buf3'dri I, 12.
3 Burada, mukabele maksadiyle sadece bir kaç tanesine i ş aret edece ğim ı .
ni-Munia!tif s. 6, 10, 56, al-Bulı dri 1, 44, 45, 91.
2

3t
ben üçte bi ı4ni, do ğrudan do ğruya ilk kayna ğı yerine, onlar ı ki
tapları na sokmu ş olan muhtelif muhaddislerden alm ışt ı r. Zira şa
hilfde bu hadisler pek de ğişik râvilerin isimleriyle bulunurlar '—
Buna mukabil mezkür risâlenin, bütün halinde 'Ahmad b. klanbarin Musnad'inde, klatib Ba ğdâdrnin zikretrni ş oldu ğu yukarıdaki rivâyet senediyle bulunmaktad ır.
Böylece hadisler herhangi bir kitaptan münferid veya guruplar halinde ç ı kar, di ğ er muhtelif kitaplarda yerle ş irdi. Bir
musann ı fı n, bir hadisi çok eski kayna ğı ndan almas ı ile bilvasıta
di ğer kaynaklardan almas ı ayni ş ey demekti. Mühim olan ya bu
kitabı müselsel bir rivâyet ile okumu ş olmak veya onun cüz'lerini
ihtiva eden di ğer kitaplar ın rivâyetini ele geçirmekti. Bir hadisin
mevcut olmas ı veya bilinmesi ba şka, onu rivâyet edebilme veya
râvIleri aras ına girme daha ba şka bir şeydi. Emevi Halifesi `Umar
b. `Abdal'aziz bir hadisi esas râvi'si 'Abeı Sallâm al « klabaşrden
dinlemiş olmak için onu oldukça uzak mesafelerden davet etmi ş ti 2•
Imam Şâfiti, ezberlemi ş oldu ğu Muwattâ'm rivâyetini alabilmek için
İmam Mâlik'in bulundu ğu yere gitme ğe mecbur kalm ıştı 3. Bubâ
rrnin şuyühundan Ali b. (Cıl. 234) hacca, daha ziyade,
orada bulunan Sufyân b. 91.Jyayna (61. 193)'den hadisleri do ğru-.
dan do ğruya dinlemi ş olmak için gitmi ş ti 4. Al-Mustahrae calâ
's-şahilıayn adiyle her iki şahltı'in noksanlar ı nı tamamlamak isteyen `Abü `Abdallâh an-Nisâbürf (bi 404) Ba ğdâd'a gitmi ş, bir
kaç ay kalm ış, 'Abi Bakr b. Mâlik'ten, ibn Hanbal'in Musnad'ini
baştan sona kadar dinlemi ş ve Mustahrac'inin hadisini Musnad'dan ç ı karm ış tı '' b. al.CaCd (öl. 230)'in hadis kitâb ı nı n rivâyeti, Ba ğdâd'da, be şinci asırda inkita'a u ğram ıştı . Yani bunun
rivâyetini uhdesinde bulunduran kimse kalmam ıştı . Ancak 'Abü-lQâsım Hibatallâh a ş- Şirâz1 (öl. 495) Musül civar ında Şarisfün'a
uğrad ığında bir mescide girmi ş, orada imâml ı k eden 'Ab ıl Mubammad a ş- şarifini ad ında bir zattan, herhangi bir hadis rivâHaminrivn b, Munabbih'in «Şalı ifa» siyle Bulıâri'nin Saiıikı'i aras ı ndaki
miinasebet için bk. M. Fuad Sezgin, Hadis musannafatinzn rnebdei ve Macmerb.
Carnaic Türkigat Meemuas ı, c. XII, s. 115 134.
2 Tirmizi II, 72.
3 Zurqâni. 1, 6.
4 Tirrnizi 11, 196.
5 al-Mas'ad al-alynad s. 32.
-
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yerine sahib buiunub bulunmad ığı n ı sormuş o da babas ı n ı n onu
baz ı muhaddislere götürdü ğünü, onlardan bir çok l ı adisler dinledi ğini ve bunlar ı hala saklacl ığı n ı söylemi ş, 'AbCı 'I. Oas ı m a şŞ irazi'yi evine götürüp bir hadis yq,rth ı göstermi ş, -me ğ er bunlardan bir k ı sm ı 'Ali b. al-Ca`d' ı n hadisi imi ş. 'Abü'l-Qas ı m hemen 'AbCı 'Mulı ammad a ş- Şariffrı Vnin huzurunda okuyarak rivayetini alm ış , sonra Ba ğdadhlara yazm ış , onlar da. Şarifün'a
gelmek suretiyle kitab ı ravisinden okuyub rivayet etmek.ve böylece 'Ali b. al-Ca`d' ın hadislerinin rivâyet zincirini tekrar ba ğlamak imkan ı n ı buladilmi şlerdi°.
«Talab
veya «talab
s, diye islami
edebiyatta mühim bir şey ifade eden faaliyet sadece hadislerin
cem'inden ibaret bulunmay ıp di ğer taraftan cem'olunmu ş veya
malCı m hadislerin rivâyet selâhiyetini ele geçirmeyi de hedef ediniyordu 2 Sarna` ve q ı ra'at gibi tabammul al-cilrn'in do ğrudan.
do ğruya şeyh ile tilmizin temas ı nı zaruri k ı lan kaidelerinin yan ı nda, şeyh ile tilmizin birbirlerini görmeden, uzak mesafeler
ötesinde birbirlerinden rivâyet edebilme imkan ı n ı veren icaza,
mukataba ve sair nevilerin ortaya ç ı km ış olmas ı na ra ğmen anla şı lıyor ki, as ırlar. boyunca kitablarm veya hadislerin rivayetini
esas ravisinden almaya kar şı gösterilen ra ğbet asla zapflamam ış t ı .
Birinci asra aid sahib bulundu ğumuz ınünferid baz ı isimler
bir tarafa b ı rak ı lacak olursa, ikinci as ı rda varl ığına bariz bir
ş ekilde sahil oldu ğ umuz kitablar ı n çoklu ğ u etraf ı nda tekrarlan ı p
duran zengin bir literatür meydana gelmi ş tir. Hemen hemen her
muhaddisin, kaynaklardaki hayat veya tercüme-i hali esnas ı nda
bir veya bir çok kitab zikrine veya o muhaddisin kitabla olan
alakas ı na aid bir çok rivayetlere raslamak Mümkündür. Ikinci
asr ı n ortalar ı nda, muayyen bir mevzuda veya bir araya gelen
bir kaç mevzuda ortaya konmu ş musannaf eserler müstesna tutulacak olursa, bu asr ı n hadis kitablar ı nm, her muhaddise kendi
şeyhinden intikal eden hadislerden ibaret old ıigu anlaşı l ı yor. Bir
muhaddisin,, kendinden evvel muteber otoritelerin hadislerini
ihtiva eden bir veya bir kaç şeynin kitab ı ndan kendi ölçü ve
.
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1 Mu' ca n al-buldan III, 385.
2
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imkanlarına göre, yukar ıda izah ına çalışı lan <tahammul al `ilmi in
muhtelif yollar ı ndan biriyle, hadisler almasiyle yeni bir hadis
kitabı meydana gelirdi. Karakterlerini, kaynaklar ın muhafaza
ettiği bol mahlmatla ö ğrenebildiğ imiz bu tip eserlerin iyi bir
örneği üzerinde bunu tesbit etmek imkan ına mâlikiz. İmam Malikin tilmizlerinden 'İ smacil b. Cdfar b. 'Abi Kasti- (öl. 180)' in
`Ali b. al-klucr rivayetiyle gelen hadisleri bunlar ın iyi bir örneğini teşkil etmektedir i. 'İsındil b. Cdfar, mezkür kitab ını bir kaç
şeyhin hadislerinden seçmi ştir. Anla şılan bu hadis kitaplar ı sadece ya <Kitâbu fulân> veya <kladisu-fulan> diye adlan ıyordu.
Burada, bu tip kitaplara ve hususiyetlerine ait toplam ış olduğumuz bir çok misallerden bir kaç ını , zikredece ğiz
Bubari Yahya b. Bukayr'dan şöyle rivâyet ediyor : <170 senesinde 2 İ bn Lahica (öl. 174)'nin kitaplar ının yandığın ı cUşman
b. Şahlı as-Sahmi babas ından rivayet etti, hepsinin de ğil sadece,
tilmizleri taraf ı ndan kendisine okunanlar ın bir kısmının yandığını
söyledi... ilh. Ve yine onun için Bubarrnin • şeyhlerinden 'Abmad
b. Salih (öl. 248)'in şöyle söylediğ ini rivayet ederler : « cAbdallah
b. Lahica sahih kitab sahibidir. Kitaplar ını çıkarıp halka imla
ettirmi şti. Tilmizleri hadisleri imlâ suretiyle yazd ılar. Titizlikle
kaydedebilenlerin hadisleri mükemmel oldu. Yaln ız o bu hususta
dikkatli olmayanlar' da meclisinde haz ır bulunduruyordu. Bundan
sonra İbn Lahica yan ı nda asla kitap bulundurmam ış ve kendisiyle birlikte hiç kitap görülmerni şti. Kendisinden samd yoliyle
hadis nakletmek isteyenler evvelce imlâ ettirdiklerinden istinsah
eder, getirir huzurunda okurlard ı. Sahih bir nüsha ele geçirebilenlerin hadisi sahih olurdu. İyi zaptolunmam ış bir nüshadan
kopye edenin de hadisinde bir çok yanl ışlıklar bulunurdu 3.
Bu nüs'ha Küprülü Ktb. nr 428 de bulunmaktad ır Bk. Brock. Suppl. I,
256. Ayrı ca, daha ufak hacimde olmakla beraber, Sufy5.n b. cllyayna 198)'nin
hadislerinin günümüze kadar mahfuz kalan bir k ısmı da ( Ş ehid Ali Ktb. nr. 546/1)
bu tarz ı n diğer bir ürne ğini te şkil ediyor.
2 Tuhzib at-tah ılb V. 376.
3 Agn eser. V, 376. Butıari ve Muslim ve diğer bir çok muhaddisler,
kitaplarında, bunun ismini tasrih etmemi.tir. Kitaplar ın ın nakindeki ihmülden
ve hadislerinin ihtiva etti ği bir çok ıntinker ahvülden ve rivâyetindeki müsamahası ndan umumiyet ile ismi ihtiyatla kar, ı lanm ı çt ı r. Gerek Bubari gerekse Muslim bir kaç defa onun rivâyetlerinden bahsetmek mecburiyetinde kald ıklar ı zaman
muhaddislerin sonradan «nuctrfin» diye tabir ettikleri tarzda kaydetmi ş lerdir. Bunun için Bk, Fail: al-bâri VIII, 198, 32.
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Eserlerinden baz ıları bize kadar gelen `Abdallah b. al-Mubârak (451. 131) 1 kitaplarla geçirilen vakti, Peygamber'in ashabiyle
birlikte sohbet telâkki ederdi 2. Onun çok rağbet gören kitapları nı `Abdallâh b. `Usmân al-Mar wazi (öl. 220) tek bir kalem ile
istinsah etmişti 3 .
Buhârl, en ya şlı şeyhlerinden biri olan `Abdallâh b. Mûsâ'
1-(Absi (öl. 213) için Sufyân' ın Câmici onun yan ında bulunuyordu, fakat o kitab ı küçümserdi> demişti 4.
İ mam Mâlik'in muas ırı Layş (94 ---175)'e, baz ı hadislerini kitabında bulamad ıklarını söyledikleri zaman h ıfzında bulunanların
hepsini yazmanın mümkün olmad ığını ifade etmi şti b.
Ayni asırda, hadislerini herhangi bir kitapta toplamay ıp başkalarının eserinden faydalanan ve kendisinden rivâyet istendi ği
zaman başkalarının kitabından imlâ ettiren muhaddisler de vard ı.
Hadislerini tesbit etmiyen Waki' e (öl. 197)'in, şeyhi Sufyân assawri (öl. 156)'nin hadislerini di ğer şeyhlerinin eserlerinden imlâ
ettiğini gören bir tilmizi bir daha onun meclisine i ştirak etme.
mişti 7.
Başkalarının kitaplar ından okumak suretiyle geçinen Sacid b.
Kusayyir b. `Ufayr (öl. 228) de bu hareketi yüzünden muteber
bir muhaddis addedilmiyordu
BubârVnin şeylerinden Mutıammad b. `Abdallâh al- )Anşârf
(120-21.3)'nin de, baz ı kitaplarının kaybolması üzerine tilmizi 'Abû
klakim'in kitaplar ından rivâyet etmi ş olması, hadislerine kar şı
gösterilen itimadı sarsmıştı
Qays b. Sa`d (öl. 119)' ın kitabını yanında bulunduran klammâd b. Salama (öl. 176), muhtevas ını ezberlemiş olduğu bu kitabı
kaybedip sadece h ıfzına isnâd ettirdi ği ve yahut kitabını saklayıp,
muhtevasını halka hıfziyle arzetti ği için şayan- ı itimad olamam ışBk. Brock. Suppl. I, 256.
Taqyid al-cilm s. 126.
Tahzîb at-tahzib V, 314.
4
Ayn. esr. VII, 53,
5 Ayn. esr. VIII, 453.
o SiPâlât al-)Acurri 4 a.
7 Ayn. esr. 3 b.
8
Tahzfb at-tahzib IV, 74,
9 Ay ı:. esr., IX, 275.
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tı 1. Bir muasırı, onu başkalarından kitap iare yoliyle hadis rivâyetinden şiddetle nehyetmi şti.
Bir hadisin, kitab ı n satırlarında muntazam bir surette yazılı
bulunmasiyle herhangi bir taraf ına ilâvesi de tamamiyle ayr ı kıymetleri haizdi. Zira kitab ın zahrındaki bir hadisin, o kitab ın şeyh.
ten samâ' veya qırd'atinden sonra herhangi bir yerden al ınıp ek.
lenmiş olması ihtimali vard ı. 'Abû Salamat at-Tabildaki (öl. 223),
kitabının sadrında değil de zahrında bulunan bir hadisi şeyhinden dinleyip dinlemediği hususunda Yal.ıyâ b. Macin (öl. 233)
tarafı ndan yemin ettirilmi şti 3.
Hadis kitabetinin çok zengin bir devrini te şkil eden bu ikinci as ır için, kitaplar ı her vesile ile zikreden ve bunlar ın oldukça
dakik kanunlara tâbi tutuldu ğunu gösteren bir çok haberleri bol
bol, Hatib Bağdâdrnin al- Ki fâga'sinde bulmak mümkündür. Onun
kitabı nda muayyen bâblar halinde toplam ış olduğu bu gibi meselelerden <Kitab ının aslını yanında bulundurmadan, şeyhin, tilmizin nüshas ından rivayetinin keraheti> bâb ından bir haberi nakledelim : < )Abil Bakr al-)Ismâ'ili ad ında bir muhaddise, başkasının
kitab ından hadis rivâyet eden bir muhaddisin durumu sorulmu ştu.
Ö da : Bunun kendi hadislerinden oldu ğunu biliyor ve kitab ının
muhtevasını ezberinde bulunduruyorsa caizdir, demi ş veya buna
benzer bir cevap vermişti. Şayet hadislerini ezberinde bulundurmuyor ve kendisine getirilen kitab ı çok güvendiği birisi istinsah
etmiş ise şeklindeki suale de benzer bir cevap vermi şti : — fakat
bazı şeylerin dü şmesi ve fark ında olmadan veya sehven baz ı şeylerin metne girmesi tehlikesinden kurtulmu ş olmadığına göre nasıl câiz olur, diye sorulunca cevap olarak : — Böyle bir kimse
kendi kitab ında da hata yapmaktan beri de ğildir, diye cevap vermiş , bu defa da : — insan kendi kitab ında elinden geleni yaptıktan ve bütün gayretini sarfettikten sonra hatadan mazür say ılır.
Fakat ba şkasının hatası için bu mevzuubahs değildir, diye sorulunca, ş eyh cevap vermemi şti, fakat katibin dikkat ve sadakatinden emin olduktan sonra böyle bir kitaptan rivâyeti tecviz ediyordu 4.
Tah ı fb at-tahzfb
2

III, 14-15.

Sii'eliüt ai- ) ..ACUrri 15 a.

X, 334.
257-278. Uatib Ba ğclâcli bu bâbda ikinci asra âid bir çok mi.
dller vermektedir. Burada ald ığı mız misal müteakib asra âiddir.
3 Tahzilı at-tah ıfb

4

al-Kifâya

36
Herhalde bu devirde, kitab ın nail olduğu itibarın en bariz
misalini imam Şaficinin şu hükmü ifade edecektir. O < Şahadetinde hatas ı çoğalanların şahadetini nas ıl kabul etmiyorsak sahib bir
kitap sahibi olmayıp hatas ı çoğalan muhaddislerin hadislerini de
öylece kabul etmeyiz> diyordu °.

ar-Risâla s. 332;

HADISLERIN BÂBLARA GÖRE TASNIFI
Başlangıçta, nisbeten geli şi güzel veya sübjektif bir k ıymet
ölçüsüne göre, isimsiz kitaplar halinde toplanan hadislerin -nakl
ve tenkidleri etraf ında te şekkül eden kanunlar ın zuhuruna hemen
hemen muvazi olarak 2- önce nisbeten mandut olup gittikçe gelişen sistematik eserlerin malzemelerini te şkil ettiğini görüyoruz.
Ancak önceden teşekkül ve gittikçe inki şaf etmiş böyle zengin
bir literatürün mahsulü olup üçüncü as ırda ortaya konan «alKutub as-sitta> nin, hassaten Butıârrnin Şahilı > i taraf ından temsil olunan hadis musannafat ının kaynaklar ının ve bir çok hususiyetlerinin izah' kendine takaddüm eden bu sistematik hadis kitaplarının bahsini zaruri' kılıyor.
Bundan önce, hadisin ilk tedvininden, ve ilk tedvinin ilk tas
niften tamamiyle farkl ı bir şey olduğundan bahsetmiş, nedense
bu nüans ı dikkatinden kaç ırmış olan Goldziher'in arada bir tezadın varl ığını gördüğünü ve bunu ortadan kaldırmak için islâmt
kaynaklar ı n, tedvinin ba şlangıcı olarak zikretti ği haberleri zayıf
sayıp, ancak <tasnifin men şei için gösterilen devri uygun bulduğunu> görmüştük. Fakat onun mezkür ikinci tarih hususunda da
ileri sürdüğü şüpheler vard ır. Onun bu fikri biraz daha sonra,
Butıârrnin ve al-Kutub as-sitta'nin diğer musannafat ının, kendilerinden önce mevcut bir yaz ılı edebiyatın mahsulu olmadıkları
Hicretin 152. y ılında vefat eden MaCmar b. Râ şid'in, al-cami adlı musannaf hadis kitab ının nüshalar ın ın ele geçmesi münasebetiyle hadis musannafatın ın mebdeini bir sene önce ne şrolunan bir yaz ım ızda hulLsaten mevzuubahs etmistik. Baz ı kısımlar ını burada tekrarlamay ı, mevzuu ayd ı nlatmak bak ımı ndan
zaruri' bulduk. Bk. Hadis musannafatının mebdei ve Ma'mer b. Ra şid'in Cami'i
Türkiyat Mecmuas ı , cild XII, s. 115-134.
2 İ bn Hibbân' ın K. as- ş igât'ıncla riviıyet edildiğine göre, muhaddislerin yanlışlarından ve «ducafit» dan ilk olarak korunmak mecburiyeti kar şısında tedbir
alan Şucbat b, al-klaccâc (öl. 160) olmu ş tu. Daha sonla )Ahl onun
faaliyetini inki şaf ettirmi şdi (Tahzfb at-tahzfb IV, 345).
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şeklinde> 1, bu tedkikin neticeleriyle tamamen z ıd bir hükme vas ıl
olduğu, hadis sahas ındaki modern mesaiye hemen hemen her zaman me'haz vazifesi gördü ğü için 2 burada üzerinde biraz fazla
durmadan geçemiyece ğiz.
O, ilk tedvin hususundaki haberleri reddettikten sonra şöyle
söylüyor: <... Fakat islâmi edebiyat tarihi bize hadis edebiyatı nı n men şeiyle ilgili daha müsbet haberler vermektedir. Bu haberleı dahi göreceğimiz üzere
ikinci asır literatürünün eriş mi ş
olduğu, hakikatte daha sonra vası l olabileceği- tekâmülün derecesinin tayini hususunda acele ediyorlar. Şöyle ki, Ahmad b.
- i b.
I-janbarin, `Abdalmalik b. Curayc (61. 150)'i, Sac k
Abi 'Araba (öl. 156)'yi Iraq'ta mevcild malzemeyi bâblara göre ilk
tasnif eden kimseler olarak gösterdiğ i rivöyet olunuyor. Hemen
hemen bütün müteahhir kaynakları n, alâkalı k ısımlarında raslayacağı m ız vechile, edebiyat tarihçileri bu haberden, adı geçen
muhaddislerin, hadisin musannaf eserlerinin mebdeini temsil ettikleri neticesini ç ı karıyorlar. Halbuki 'Ahmad b. Hanbal'in haberinin mefhumu bir yanl ış anlayışa dayanıyor. Bu iki muh7ddisin
eserlerine sahib bulunmuyoruz. Onları n tarz ve üslübları hakk ında bir hükme varmay ı mümkün k ı lacak metinlere istinad etmek
mümkün de ğildir. Fakat ikinci asıın bu iki âliminin faaliyetlerinin bir hadis musannafı olarak mevzuu bahsedilemiyece ğ i neticesini mümkün k ılacak işaretlere sahip bulunuyoruz. Evveki,
tim 'Ahi `Arüba ile alâkah olan haberi ele alalım. <Onun bir
kitabı yoktu; hadisleri ezberlerdi> 3 işte, 'Ahmad b. Hanhaberinden çzkarılmak istenen tarihi kayd neticesi üzerinde haklı olarak şüpheye dü şüren şey budur. Bu devirde sistematik eserlerden bahsedildiği takdirde mevzuu bahs olan hadis
musannafatı değil, devrin anlayışına göre, hukukun muhtelif fası llarına uygun olarak kaleme alınm ış kanuni tedvinin ilk denemesini te şkil eden hukuki kitaplard ır. Bu şekilde kaleme al ınm ış
-

.

Muh. Stud. II, 180.
Goldziher'in fikirlerini adeta tercüme edercesine alm ışt ır. (puha '/-ish'im II, 106-109. Goldziher'in kitab ının hadisle alalcal ı kısmını frans ızeaya tercüme eden Leon Bercher, tercümenin önsözünde «aradan yarı m astrdan fazla zaman geçtiği halde, isleı mi edebiyatla u ğraşan kimseler için kitabı n k ıymetinin azalmam ış olduğunu» söylemektedir.
$ Tazkirat al-I3uff ılz I, 167 ; Tahzib at-tahzib IV, 63.
2 Mesela 'Ahmed 'Amln Daha
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bir kitabın, ele alınan mevzularla akikalı sünnet malzemesinden
bol bol faydalanmamasz mümkün de ğildi. Nâdir olmayan bu hukuki mahstı ller denemesi «Sunan> diye adlanıyordu. Tarif edil
dikl, ri zaman fıkh ın muhtelif maddelerine uygun bir şey anlaşıldığına işaret edilir. İbn 'AbiArisıba'nzız eserleri bu cinsten olmalıdır. Zira İbn ar-Nadim'in bize, bu hususta v&rdiği toplu mali-İ
mattan şüphe edilemez. Su halde yukar ıda adi geçen âlimlere,
'Alıınad b. Hanbal'in atfettiği mübe şşirlik bu gibi eserlerden ibaret olmalzdzr. Bundan başka İbn an Nâdim'in daha eski sunan
kitablarının, meselâ birine işaret edecek olursak Makhül (öl. 116)'un
Kitab as-Sunan fi '1-f ıkhznin zikredildi ğini görürüz> 1 .

Bundan sonra Goldziher İ mam Mâlik'in Muwattâ'ı nı mevzuu
bahsederek ilk hadis mecmuas ı kabul edilemiyece ğini, onun,
daha ziyade sünnet ve icmd cihetinden hareket ederek nazar?
bir düsturun ihyasına çalıştığını söylüyor 2 Musannaf hadis edebiyatını n mebdeine âid tam bir bilgi sahibi olunmad ığını, daha
yukarıda hatırlatıldığı vechile müslüman müelliflerin verdi ği haberlerin pek şüpheli neviden olduğunu iddia ediyor ve ancak bu
hususta üçüncü as ırda, müsned kitaplar ın, bâblara göre tasnife
başlandığı devre âid müsbet i şaretler ele geçirilebilece ğini ileri
sürüyor 3. Daha sonra, musannaf kitaplar ın doğuşundaki âmillerin 'a ş bab al-hadis ile 'a â b a r-r a' y'in mücadelesi
olduğunu bu mücadelede 'a ş 1.1 âb al- h adis 'in, malzemelerini
bâblara göre tasnif etmek mecburiyetinde kald ığını 4, Islânıda ilk
musanntaf kitap olarak, Buhârrnin ŞahiVinin takdir edildi ğini 5
.

söylüor.
Böylece, Goldziher, islârhi edebiyatta hadislerin tedvin ve
tasnifi için ileri sürülen mebdeleri ayni gösterdikten sonra, bu
kaynakların çok daha mufassal olarak ileri sürdü ğü ilk musannaf kitaplara âid haberlerden yaln ız birini ve belki de en muhtasarını ele alıp mütenakız buluyor. Onun ileri sürdü ğü tenakuz,
'Atımad b. Hanbal'in Kitapları ilk tasnif eden kimse İbn Curayc
1 Muh. Stud. II, 211-212. Miiellif burada alâkal ı kaynaklara i şaret ediyor.
Ayn. esr. II, 213 214.
Ayn. esr. II, 232,
4 Ayn. esr. II, 233-234. Onun isbat edilebilmekten çok uzak olan bu fik-

2

-

3

rini 'Atımad )Amin alıp kendine malediyor (bk. puha 7-)is/âm II, 108,
5 Muh. Stud. II, 234,
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150) ile 'İbn 'Abi 'Aruba (öl. 154)'dir> ve <Onun bir kitabı yoktu,
lı ddisleri ezberlerdi> şeklindeki sözleri üzerindedir. İslami kaynak-

ların hadislerin tasnifine dair çok daha eski ve mufassal olarak
verdiği rivâyetler bir tarafa b ı rakılacak olursa, bizzat bu iki ibarede de bir tenakuz yoktur. Her iki ibareyi birbiri ard ı sıra Sdid
b. 'Abi `Arüba'n ın tercüme-i halinde ;.,-.2-11!
»
:
•1,1 J3 ş eklinde nakleden Zahabi
herhangi bir tenakuz görmemi ştir. Zira muhaddisler İbn
İbn `Arüba hakk ı ndaki ifadesini, mü ş arünileyhin
hafızasının kuvveti manas ına ve hadisleri ezberledi ğine hamlediyordu. Yani hadislerini bizzat yazmam ıştı. Fakat, daha önce
bahsettiğimiz şekilde, devrinde mevcut olan hadis kitaplar ından
faydalanarak ve bunlar ın bir kısmını alıp tasnif etme imkan ına
malikti. Hadis edebiyat ında bunun misalleri çoktur. Hattâ hiç
hadis yazmadığını söyleyen İ mam Mülik 2 Muwattâ'ında kendinden evvel mevcut hadis müdevvenat ından faydalanm ıştı. Mamafih bu tarz ın en aydınlatıcı misâlini 'Abü cArüba al.klusayn b.
Mub. b. Mawdad (210-318) 8 hakkında <yalnız şeyhlerirdn yaz ılı hadislerini tasnif suretiyle terkib ederdi, bundan başka kitab ı yoktu> şeklindeki haber 4 te şkil eder. Ayni zamanda Goldziher, 'Ab-

mad b. klanbal'in sözünden hiç kitap sahibi olmad ığı neticesini
çıkardığı İbn 'Abi `Arüba'n ın ve İ bn Curacy'in, İbn an- Nadim
tarafından zikredildiği için, yine yukar ıda aldığımız parçada,
<Kitab as- Sunan fi 'Llıqh> sahibi olabileceklerini söylüyor. Onun,
başlangıçta, sunan ile hadise dair meydana getirilen esefferi ayr ı
şeyler kabul edişi ve bu bak ı mdan İmam Mâlik'i de ilk musann ıf
tanımayıp, tasnifi üçüncü asırda, Bubüri'ye kadar getiri şine karşı
itirazı biraz ileriye b ırakarak islami kaynaklar ın, hadislerin ilk
tasnifi hususundaki rivayetinden bahsedece ğiz.
Bubârrnin genç muas ırı Tirmizis (öl. 279), hadisin ilk tasnifini al- Kutub as - Sitta adı verilen hadis mecmuas ın ın zuhurundan
en aşağı bir asır öteye götürerek şöyle diyor : <Hadislerin tas1 Goldziher de bu haber için ayni kayna ğa i şaret ediyor (bk. Tazkirat al4uffk? 1, 167 ve Tahzib at-Tahzib IV, 63, VI, 403-404.
2 Bk. al-Kifdga s. 308. Bu hususta geni ş maltımat için bk. Tirmizi II,

322 v. dv.
3 Hayat ı için bk. Tazkirat al-I:luffa.ç 304.
'

Ibn an-Nadim, al-Fihrist s. 230
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nifine çalışıp bu hususta rehberlik eden bir çok muhaddis biliyoruz. Hişâm b. Hassan (61. 147), `Abdalmalik .b• Abdaraziz b.
Curayc (61. 150), &cid b. 'Abi `Areıba (61. 156) ve Mâlik b.
'Anas (61. 179), fiammâd b. Sulama (51. 176), ( Abdallâh b. alMubârak (61. 181), Yahya b. Zakariyâ b. Abi Zâ'ida (61. 182),
Waki` b. al-Carrâh (61. 196), `Abclarrahman b. Mandi (61. 198)
ve bir çok ilim ve fail ahli kimseler musannaf eserler meydana
getirdi> 1 .

Muştalah al hadis'e dair ilk eseri ortaya koyan Râmahurmuzi
(öl. 369) 2, kitabının sonuna yerle ştirmiş olduğu <al- Musannifân
min ruwwat al-fiqh ft '1 2amsâr> adlı bâbda, bize bu hususta
daha geni ş malâmat verip şöyle demektedir: Bilindiğine göre
hadisleri ilk tasnif edip bâblara ayıran kimse, Basra'da ar-Rabic
b. Subayfz (61. 160), Sacid b. 'Abi `Araba (61. 156), Yemen'de
`Abd diye adlanan Hâlid b. Câmil ve Ma`mar b. Raşid (61. 152),
Mekke'de İbn Curayc (61. 150) sonra Keıfe'de Sufqân as-Sawri
(61. 161), Basra'da Hammâd b. Salama (51. 176) ve yine Mekke'de
Sufyân b. `Ugayzina (61. 198), Şam'da b. Muslim (61.
194) ve Rây'de Cad ı. b. `Abdallıamid (51. 182), Horasan ve
Marv'de `Abdallâh b. al-Mubarak (61. 181), Wasit'ta Huşaym b.
Basir (61. 183) ve bu asırda Kilfa'de İbn 'Abi Zâ'ida (61. 182) 3
İbn Fudayl (61. 196) 4 ve daha sonra Yemen'de `Abdarrazaq
(61. 211) ve Qurra Mûsâ b. Tariqs olmuştur 6.

Tâlib al-Makki (öl. 386) de hadislerin tasnif devrini
mevzuu bahsederek şöyle söylemektedir : Bu musannaf kitaplar 120 veya 130 senelerinden sonra ortaya çı km ıştır. İslâmda ilk musannaf eserlerin İbn Curayc'in hadislere dair kitabı
Tirmizii II, 332 ve $arh at Tirmizi XII, 304-305.
Mustalah al-hadis'in tarihçesi Için bk. şarli mul3bat al-fikar s. 4-5 ;
Tadrib ar - ravi s. 9.
İ bn Abi Zâ'ida için Hatib Bağdadı' de «K ılfe'de hadisleri ilk tasnif eden
kimsedir demektedir (Tarih Bağddd XIV, 118).
4
İ bn Hacar, bunun bir çok musannaf kitaplar ı bulunduğunu söylemektedi ı .
(bk. Ta/Izi') at-tahzib IX, 406).
5
İ bn. Hacar, mü şarinileyhin tercüme-i halinde ş öyle demektedir: Wablara
göre tasnif etmi ş olduğu Kitalı as - sunan'ini bir cild halinde gördüm. Hadislerinde « Şaddasanâ yerine zakara fulânun» diyordu... (Bk. Tahzib at-tahzil,
A, 350).
e Râmahurmuzi (sehid Ali Ktb.) 126 b-127 a.
2
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ve Mekke'de tefsire dair meydana getirilmi ş bazı kitapları n olduğu söyleniyor. Sonra Yemen'de Mdmar b. Râ şid gerek gelişi
güzel bir şekilde ve gerekse muayym bâblar halinde bulunan
sunani topladı Mâlik b. 'Anas, Muwattâ' ını Medine'de, İbn
`Uyayna Kitâb al-Câmi'i, Qur'an ve hadise ait bir çok doğınık
malzemeyi toplad ı. Sufyân as Sawri de musannaf ın ı bu devirde
meydana getirdi°.

Görülüyor ki hadis musannafat ı na ait oldukça eski ve yeni
zamanda mühim bir çok rivâyetler vard ır. Bu musannaf eserler hiç bir zaman İbn Curayc'a ve İbn 'Abi cArilba'ya inhisar
ettirilmiş değildir. Hadisi muhtelif bâblar halinde toplayan bu
kitapların büyük bir k ısmı nın, musannıflar ı taraf ı ndan kendilerine verilmiş muayyen bir isimden mahrum bulunduklar ı anlaşılıyor 2. Onlar muhtelif şahı slar taraf ından muhtelif devirlerde,
«mu ş annaf », <câmic», <sunan fi'l-f ı qh» gibi anonim isimlerden birile adlan ıyordu 8.
Diğer taraftan kaynaklar bir çok münasebetlerle, a l- K u t u b
a s -sit t a devrine tekaddüm eden as ırda meydana getirilmi ş
olan muhtelif musannaf kitaplar ın adını muhafaza etmektedir.
:bn Hayr al- İşbili (öl. 585)'nin Endülüs'e girmiş olan kitaplardan,
okuyup bize sahih rivâyetlerini verdikleri aras ında Mu şannaf İbn
al-Carrâh (öl. 196)4, Câmi `Sufyân as-Sawri (öl. 161) 5, Mu şannâf Hammiid b. Salama (öl. 168) 6, Mu şannaf İbn 'Llyayna (öl.
198) 7, Mu şannaf cAbdarrazzâq b. Hammâm (öl. 211) 8, Mu şannaf
Qdt al-quldb I. 350.
2 SuyütI kendinden evvelki müelliflerin birinden

şunu nakleder İmam
Mâlik'ten önce kitab ını Muzaâtta diye adland ıran olmam ış tı. Onun devrinde bu
gibi eserler telif edenler ya «Ceı mi» veya «mu ş annal» ve baz ısı da «mu 3allaf»
diye adland ırıyordu (Tanzuir al hawdlik 1.7)
8
Bu eserlerin bir k ısmını «sunan» maddesinde zikreden Katip Çelebi
an-Nukat al-wafigya adl ı bir kitaptan ş unu naklader ı Sunan İbn Curayc hazım
-

cAbdalmatik b. cAbdalcaziz (v. 150) ma Sunan li'bn İshaq ğayr as-Siyar anad
taqaddamat wa Sunan li'bn Qurra... wa Muş annaf CAbdarrazzaq aş -Şancâni
(211) wa ğagruhd kaza zakarahu şdhib an-Nukat al-wafiyya (s. 1108 sunan
-

madd.).
4
5
6
7

8

Fihrist İbn Hayr e. 126.
Ayn. esr. s. 136-137.
Ayn. esr. s, 134.
Ayn. esr. s. 134.
Ayn. esr. s. 126.
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'Abi Bakr `Abdallâh b. 'Abi Şayba
b. Manşiir
(öl. 227) 2 vardır.

(öl. 235) 1, Mu şannaf Said

İmam Mâlik'in Muwattâ' ından başka bu musannaf eserlerden
bir kısmı bize kadar gelmi ştir. Mdmar b. Raşid'in <Cdınic> i
bundan az bir zaman evvel ele geçen iki nüshasiyle oraya çıkmıştır 3. `Abdallah b. Wahb b. Muslim al-Qura ş? (125-197)'nin
Cdmi'inden bir kısım müellifin hayat ına çok yakın bir devrin
yazısiyle papürüsler üzerine yaz ılı olarak bulunmuştur". Kitab
al-ansâb, k. aş şumt, k. al hatim, k. as-salam, k. 'aenas Baril 'Isra'il
gibi fasılları ihtiva etmektedir. Ad ı geçen muhaddis İbn. Wahb,
bize kadar gelen Câmf'inden ba şka bir de Muwattâ meydana getirmiş ti 5 .
Buharî tarafından, munker al-hadis tan ınıp reddolunan Rabic
b. Habib al-B ışri (ölm. 160)'nin 6 hacimli ve bir çok fas ıllar ihtiva eden Câmii 7 ve `Abdarrazaq b. Hammâm (öl. 211)' ın
hacimli musannafı 8, bir kaç nüshasiyle bize kadar intikal et.
miş olan Muşannaf `Abdallah b. 'A bt Şayba (öl. 235) 9 bunların
arasındadı r. Bütün bunlardan ba şka İbn an-Nadim, Fihrist'inde
bir çok isimleri muhafaza etmektedir". İbn an-Nadim'in verdiği
malâmat, pek büyük bir k ısmı kaybolmnş bulunan bu kitaplar ın
muhtevası hususunda da bizi aydınlatıcı mahiyettedir. Mesela
İbn Curayc 150) için diğer kitab as-sunan'lar gibi onun da
kitab at-tandra, şigâm, salât... gibi kısımları ihtiva eden bir
sunan kitabı vardırll demekte ve 'Abâ `Abdarrahmiin Muhammad
Fihrist İbn-ljagr s. 138.
Ayn. esr. s. 135.
3 Bk. Türkiyat Mecmuasz Cild XII, s. 115-134.
Bk. Brock. G 2. I, 164, bu nüsha Dar al Kutub al Misrigya'da bulunmak2

-

-

tad ır (Cild. I, s. 13 ilave). David Weil taraf ından L'institut F. A. O. C. (III. IV,
1942) de neşrolunmu ştur.
İ bn cAbdalbarr,
s. 5.
• Bk. Talızib at tahzib III, 241.
7 Brock. G. I, 163, Suppl. I. 259, 691, dört cild halinde Kahire'de 1349 da
basılmıştır.
Nüshalar ı için bk. Brock. Suppl. 1. 333, Weisweiler nr. 48. Bu miielliften
bize bir de K. at-tafsir intikal etmi ş tir (Kahire 1,90).
9 Nüshaları için bk. Brock. Suppl. 1, 215 ve istanbuldaki , nüshaları için bk.
Weisweiller nr. 49.
ıo al-Fihrist 225 - 232.
11 Aya. esr. s. 226.
-

44
hakkında da buna benzer bir mal ılmat vermektedir 2.
Muhtelif bâblı bu sunan kitaplar ının yanında, münferit bâbl ı
kitapların da meydana getirildi ğini öğreniyoruz. Münferit ve
muayyen bir bâbda toplaman ın, mufassal sunan kitaplar ına nisbetle daha kolay olmas ına, filolojik sahada, muayyen cinslere
ait küçük hlgatlerin arap diksiyonerini meydana getirmi ş bulunmasına mukabil, hadis sahas ındaki sistematik faaliyette müteaddit bâblı kitaplann zaman bak ı mı ndan diğerlerinden geri kalmadığı anlaşılmakta, gerek hadis tasnifinin ilk asr ında ve gerekse
üçüncü asrın meşhur musannafat ı zamanında ve müteakip devirlerde her iki nev'in yan yana ya ş adığı görülmektedir.
Kaynaklarda bu münferit bâbl ı hadis kitaplar ı ve mahiyetleri hakkında da kâfi bir bilgi bulunmaktad ır. Ezcümle, Sunan
sahibi Ibn Curayc (öl. 150) umumiyetle ba şkalarının kitabından dinleyicilerine hadis rivâyet etti ği halde hac mevsiminde
kendi tasnifi <K. al-mandsikı i çıkarır hadislerini, dinleyicilerine
mezkûr kitabından nakledermi ş a. `Abdallâh b. al-Mubarak (öl.
181) müteaddit bâblı musannafından başka, hadisin bir çok münferit bâblar ında kitaplar meydana getirmi şti 4. Onun, bu münferit
bâblı kitaplarından baz ıları bize kadar intikal etmi ştir 5 .
Butıârf, rdrih'inde ara s ı ra bu gibi münferit bâbl ı kitapların
adlarını zikreder. Umumiyetle bunlar ı, muhaddisler taraf ından
çok meşhur olmalarına binaen müelliflerini zikre lüzum görmeden <ti Kitâb al-=iymân6 ı , <Kitâb al-atiq> şeklinde mevzuubahseder. Kaynaklar ın, isimlerini muhafaza etti ği bu kitaplardan
'Asad b. Mûsâ b. İbrahim al- )Umawr (öl. 212)'nin K. az-zuhdii 8
ve nev'inin mühim örneklerinden birini te şkil eden, Nucaym b.
b. `Abdarrübman b. al-Muğira (61. d59)'nin Kitab as-sunan° i

1

al-Fihrist s. 225.
Goldziher'in, bu ikinci as ır «sunan» kitaplar ını f ıkıhtan ibaret addetmesi, bugün bir k ısmiyle doğrudan do ğ ruya temasa geçilebilmesiyle, ö ğrendiğimiz muhtevaları karşısında, kendili ğinden ortadan kalk ıyor. Goldziher'in bu
fikri için bk. Mak Stud. II, 212.
3 al-Kifdya s. 258.
4
Tahzib at-tahzib V, 386.
Brock. Suppl. I, 256.
6 al-Teırib al-kabir II/I, 158.
Agn. esr. II/I" 95, 303.
Brock. Suppl. I, 257.
2
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klammâd alkjuzdi
228)' nin K. al fitan'i° gibi, bir kaçı,
bize kadar intikal etmi ştir. Ayni zamanda kendi çerçevesi dahilinde bir çok bâblara ayr ılan bu kitaplar ın tetkiki, oldukça mühim bir tekâmül devrini geçirdiklerini gösteriyor.
Zikri geçen musannaf kitaplar ın yanında, üçüncü asr ın başında meydana gelen, ayni zamanda kendi dahilinde de bir tasnife tabi tutulan musnedlerin ortaya konu şu 2, Zuhri (451 124),
Şu`ba (öl. 160) Sufyan as-Sawri (öl. 161) ve Imam Mâlik (öl. 178)
gibi bir çok mütekaddiminin yaz ılı hadislerinin yine, bu üçüncü
asır muhaddisleri taraf ından musnedler haline getirilişi 3 hadis
edebiyatının, burada mufassal izah ından vazgeçece ğimiz ayrı
bir faaliyet safhas ını teşkil ediyordu.
Buraya kadar, kaynaklar ını etüd edece ğimiz, Buhârrnin
Câmicrnin hangi şartlar altında ortaya kondu ğunu izah maksadiyle, hadis edebiyat ının çizmeğe çalıştığımız seyrinin, ayni edebiyatın müteahhir mümessillerinden birine âid olup cidden mühim
bir hülâsası nın nakli ile iktifa edelim :
-

<Peygamberin sünnet ve hadisi sahabe ve tâblinin ilk tabakası devrinde, câmr adi verilen kitaplarda, iki sebepten dolayı
toplanıp tasnif edilmemi şti Evvelâ, onlar, işin başlangıcı nda hadisleri Qur'an'la karıştırırlar diye yazmaktan nehyolunmu şlardı.
Saniyen, hafızoları çok geni şti ve zihinleri müsatti. Ço ğu yaz ı
yazmas ını bilmiyorlardı. Tâblin devrinin sonlarına doğru hadis
ve sünnetin tedvini, haberlerin bâblara göre tevzii işi başladı.
Art ık muhtelif ülkelere hadis erbabz yay ılmış, havaric, revafız ve
kaderi reddedenler ortaya çıkm ıştı. Hadisleri ilk toplayıp tasnif
edenler arasında ar-Rabr b. şubayh (öl. 160) ve Sdid b. 'Abf
`Arizba (öl. 156) zikredilebilir. Her bâbz birbirinden ayr ı olarak
tasnif ediyorlardı Nihayet üçüncü tabakaya mensup olanlar ahkâmz tasnif ettiler. inuim Mâlik, ehl-i Hicaz' ın şayan-ı itimat
hadislerini toplamayı gaye edinerek ashabın sözlerini, kiblinin
fetvasiyle mezcederek, Mc ıwatta'ını tasnif etti. 'Abisı Muhammad
`Abdalmalik b. 'Abdal'aziz b. Curayc, (öl. 150) Mekke'de, 'Ab ıl
I Ayn ı yerde zikı edilen Br. Mus. 9449 nüshasına, Atıf Ef. Ktb. nr. 602
nüshasını ilave edelim,
2 Bk. Hadgu's stırf s. 13.
3 Bk. Fihrist ibn Hayr 144-149. Bu gibi hadisleri musned kitaplar haline
koymak hususunda an-Nasâ )Pnin büyük bir faaliyet gösterdi ği anlaşılmaktadır.
-

`Amr 'Abdarraiıman b. 'Amr al-Awzaci (51. 157) Dimisq'da, Suf
yön as-Sawri (51. 161) Küle'de, Hammâd b. Salama (61. 168)
Basra'da musannal kitaplar meydana getirdiler, sonra bunlar
ı
yeni faaliyette bulunan diğerleri takip etti. Nihayet üçüncü asrzn
eşiğinde baz ı muhaddisler, hassaten Peygamberin hadislerini diğerlerinden ayırmak işine teşebbüs ettiler. `11baydallâh b. Musâ'lcAbst (61. 213) Küfe'de, ve ayr ıca Musaddad b. Masarhad al-Bısri
(öl. 228), 'Anad b. Mılsâ'12 Umavıi (öl. 212), Mısır'da mukim
Ndaym b. ljammâd al-Huzii`f (61. 228) birer musned meydana
getirdiler. Bunun üzerine, hemen hemen bütün muhaddisler hadislerini musnedlere göre tasnif ettiler Meselâ 'Alımad b. Hanbal
(61. 241), './s/Aq b. Râhüya (öl. 238), `Usmân b. .5iiyba (61.
239) ve di ğer bir çokları böyle yapt ılar. Bir kzsm ı, meselâ 'Abâ
Bakr. b.
Şayba (öl. 235)'nin yaptz ğz gibi aldıkları musnad
hadisleri, ayni zamanda kendi aralarında bâblara affirıyorlardı.
Bulı ârf bu musannaf at ı görüp rivâyetlerini aldıktan
ve onlarla iyiden iyiye haşru neşr olduktan sonra, onları tasnif
ederken, <sahih> gibi görünen bir çok zayıf malzemeyi de muhtevi bulundu ğunu mü şahede edip ancak şüpheden âzâde olan
hadisleri bir araya getirmek arzusunu duydu. Hadisde ve fı k ıhta
<)Amir al-mu'minin» diye tan ınan üstadı 'İslıâq b. Râhâya de
onun bu azmini kuvvetlendirdi. Zira bize... (sahil: senetlerle)
rivâyet edildiğine göre BuOri: 'İslıâq b. Râhilya'nin nezdinde
bulunurken, bir defasında bizlere: Peygamber'in sahih sünnetini
ihtiva eden muhtasar bir kitap meydana getirseniz, şeklinde bir
arzu izhar etmişti. Bu temenni zihnimde yeretti ve al-Câmi
telife başladım'. >

İ bn Hacar, Hadgu's-sdri 4-5 ; Tadı-1h ar-rând s. 24. Suyflti'nin ifadesine
göre İ bn klacar'in yukarda iktibas edilen ifadesi, Rarnahurmuzrnin al-Mulıaddisal-fâprındaki ve klatib Bakdödrnin al-Câmi [1i)abkârn ar-rdwi. J ve İ bn al'Astr'in al-uvIrundeki sözlerinin hüliisasmdan ibarettir (bk. Tanwir alh.atodlik s. 7), İ bn klacar'in bu ifadesini Zurqfini (9-10) da k ısmen iktibas
etmi ştir.

BUIJARI'NIN KAYNAKLAR I
« Al- Kutu b as- sitta> diye adlanan ve daha ziyade
Buharrnin al Cdınic aş şa zih'i taraf ından temsil olunan me şhur
hadis musannefatma, yahut zaman ölçüsiyle ifade edilecek olursa
üçüncü as ır ortalar ına kadar hadis edebiyat ının seyrinin hülâsasına çal ıştık. Hadislerin yazıyla tesbiti etraf ında toplanan
rivâyetleri, ve mevcut ihtilafa ra ğmen hadislerin pek erken bir
devirde yaz ılmaya başladığını, yine oldukça erken bir devirde,
kısmen şifahi ve kısmen yazılı gelen dağınık hadislerin kitaplar
halinde tedvin edildi ğini, ve çok geç say ılmayacak bir devirde,
ikinci asrın ortalar ı nda, bu toplanmış olan materyelin muayyen bâblar halinde tasnife tabi tutma yoluna girildi ğini ve gittikçe geli şen bir tasnif faaliyetinin ortaya ç ıktığını, üçüncü asr ın,
bu edebiyatın başı değil, kemal çoğı oldağunu gördük. Ve yine
gördük ki, bu edebiyat ın tedvin ve tasnifi ile birlikte, müteakip
nesillere intikalinin kanunları meydana gelmiştir. Hakikatte yaz ılı
kaynaklardan naklin etraf ında te şekkül eden bu kanunlar, zahirde,
tamamiyle islami muhite has bir şekilde, birinci as ırda, zaruri
olarak, daha hadislerin tamamiyle şifahi yollardan kurtulmad ığı
bir devirde ortaya ç ıkan, fakat müteakip as ırlarda da kıymetini
kaybetmiyen isnâd müessesesinin bir rüknü gibi görünmü ştür.
Hadis an'anesinin ya şadığı devrin pek tabii bir ifadesi olarak
yazılı bir kaynaktan, ancak «t ahammul al- ci 1 n ı> adını verdikleri kanunlar çerçevesi dahilinde almak veya yaz ılı bir kaynaktan alındığı halde, o kaynağın sahibinden şifahi bir nakl
gibi veya ,331, j.**.A.- veya 1,,T Î veya ,.»t;
tabirlerini kullanmak hadis edebiyat ının yaşadığı devrin pek tabii bir ifadesi
olduğu halde, bu an'anenin kayboldu ğu asr ımızda nisbeten garip
ve ayni zamanda biraz da yan ıltıcı olmuştur. Adı geçen devirden
bize kadar intikal eden hadis kitaplar ından veya « a 1- K u t u b
as - sitta> musannefatzndan herhangi birini alıp her hadisin
senedlerindeki vesair tabirleri takip eden isnad ı n
-

-
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altında bir yazılı kaynak bulundu ğunu düşünmek, işte bu kaybolan an'anenin esas ını teşkil ediyor. Daha önce misalleri verilip
izahına çalışılan bu mesele Buhârrnin al Câmic aş şahil.ı'ine tatbikinden sonra daha iyi anla şılacaktır. Fakat sadece Buhâri veya
diğer hadis kitaplar ında değil, islami' edebiyat ın diğer bir çok
kollarında, bahusus ilk bir kaç as ır zarfında meydana getirilen
teliflerine, mesela tarihi ve fiolojik sahada hâkim olan bu üslûbun zaman zaman yanl ış anlaşılmış olmasını n modern etüdlerde
doğurduğu bir çok yanl ışlıklar vardır. Mezkûr yanl ışlıklara baz ı
misâller vermeden evvel Buhârrnin kaynaklar ıyla ilgili bu tetkikin, <Bulı ârrnin yazılı kaynakları> diye adlandırılıp ayni yanlış anlayışla başlanan bir ara ştırmanın mahsulü olduğunu söyleyelim. Biraz daha aç ıkça ifade edilecek olursa, ilk önce Bulıüri'de baz ı yazılı kaynaklar ın izleri aranma ğa çalışılırken, kitab ının ba ştan a şağı yazılı müdevvenattan yap ılmış bir müntehap
olduğu görülmüştür.
Hadislerin bir kısmının daha birinci as ırda yaz ılı vesikalara
dayandığı hususunda selefi Sprenger'in etüdünü devam ettirmi ş
olan Goldziher, hadis edebiyat ındaki derin vukufuna rağmen,
nas ıl olmu şsa, muhaddislerin üslübunun bugün bizim için yan ı ltıcı olan tarafından kendini kurtaramam ıştır. Bu yakaya kitab ında
sık sık raslayabiliyoruz. Burada onun vaz ıh bir iki ifadesini
nakledelim : Hadislerin aranmas ı (talab al-hadis) bahsinde şöyle
diyor :
<Hukuki kanun musennef at ı (Kutub-u sitte'yi kasdediyor),
-

-

musannzfları tarafından intihap olunmuş, tenkide ve bir metoda
tâbi tutularak daha önce mevcut bir edebiyattan seçilmiş hadis
müdevvenat ı değildirler. Müellifleri tarafından kıymetli olduklarzna, kendilerine has ölçülere göre hükmolunup seçilen hadisler ve binlerce hike ıng sözler, bizzat bu müellifler taraf ından
uzun seyahatler neticesinde toplanm ıştzr. Bulıârf, islâm üleminin her tarafında bin kadar şeyh ile temasa gelmi şti °. Müteakiben bunların ve râvilerinin szhhatini tahkike ve iyiyi kötüden
tefrike mecbur kalm ıştı. Hadis edebiyatının bu kabil diğe muBuhâri'nin bin şeyhle temasa gelme meselesini de ilerde münaka şa edeceğiz, hakikatte Buhüri- nin, Şaf.ıiiı 'inde doğrudan do ğruya kendilerinden hadis naklettiği son râvilerin say ısı mezkür adedin dörtte biri kadard ır.
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sennefat ını ortaya koyan diğ er otoriteleri için de bu, ayniyle
vâki idil.

Goldziher, Muslim'in .531:dlyinden de bahsederken şöyle söylüyor : <Bu hadis mecmuasz da İslam âleminde adiyle me şhur olmu ştur, şayet biz Buhfirrninkiyle ayni szhhatte olup yaln ız
diğ er şifahi kaynaklardan gelen bu kitabı mukayese edecek olursak şekil bak ı m ından diğer bir fark ile karşzlaşnaz 2 .»

Goldziher'in fikirlerine hemen hemen istisnas ı z bir şekilde
tâbi olan 'Alımad 'Amin de 2 Dulyâ'/-'is/ânI adlı eserinde, Buhâri
ve diğer muhaddislerin kitaplar ı nın kaynaklar ı hususunda ayr ı
bir şey düş ünmemektir. Ona göre de, Buhâri on alt ı sene
müddet ile bütün İslam âlemini dolaşmış yüzlerce muhaddisi
ziyaret etmi ş ve hadislerini bir bir zaptetmi ş, bunlardan kitab ını
meydana getirmiştir

1

Muh Stud. II, 180.

2

Muh. Stud, II, 214, Goldziher'in bu anlay ışına kitab ın ı n hemen her yerinde
raslamak mümkündür, mesela II. 196 not 5 te Goldziher Muslim'in Mawattâ'dan
ald ığı bir hadis hakk ı nda, Muslim'in İmam Mâlik'ten, ravilerinden birisi vas ıtasiyle bir hadis nakletti ğini, İ mam Mâlik'in bu hadisi Mnvattâ'da da rivayet
ettiğini söyler. Yani Goldziher, Muslim'in bu hadisi di ğer yüzlerce hadis gibi
Muwattâ'dan aldığı meselesini farketmemi ş gibi görünüyor. Goldziher di ğ er bir
<, Yaz ılı notlardan sı k s ık Sunan'i
yerde, bilmünasebe )Abıl Davild hakk ı nda
için bir kaynak olarak faydalanan... (Muh. Stad. 2/198)» ifadesini kullanmak ile
de ayni anlay ışı göstermitir. O Lun ınla, Sunan ) Abi Deı vüd'da zaman zaman
yaz ıl ı kaynaklardan al ı ndığın ı sarih olarak gösteren rivayetleri kasdediyor. Ayni
mülöbazaya Schacht'in islam hukukunun men ş eine tahsis etmi ş oldu ğ u eserinde
de raslamak mümkündür, İ mam Ş afici'nin
şeklindeki ibaresini görünce, «Imâm ŞCıficr nin, rivayetlerinin hepsini şahsf bir
kaynaktan almadığı nı , yaz ı lı bir rivâyete de zaman zaman müracaat ettiğini»
söylüyor. (The Origins of Muhammadan Jurisprudence s. 38, Ş afici'nin sözü için
bk. Ihtilâf al-hadis VII, 359). Böylece Schacht, râviler silsilesiyle gelen haberlerin ancak bir kitaba delâlet etti ği takdirde yaz ılı bir kaynaktan geldi ğini ifade
etmek istiyor.
Ilâhiyat Fakültesi Mecmuası (sene 1926, c. IV, s. 132-210)' ında «Dini ve
gayri dini rivayetler» ad ıyla yaz ılan bir makalede de, Buhari"nin, isnadlar ı nı
ravilerin haf ı zaları ndan ald ığı , binnetice bunlar ı n doğruluğunun şüpheli olduğu şeklinde bir mülühaza mevcuttur (Bk. ayni cild s. 196, s. 4-7),
3

Krş . Muh. Stud. Il, 180 ile Dulıd'/-'islam II, 106-109).

4

Duhdl-'islam II, 108-111.
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Bu anlayışı n tesiri sadece hadis sahas ına münhasır kalmıyor.
Telifinde riva1 yollardan faydalan ılan bütün eserlerin kaynaklariyle olan münasebetleri hususunda yanl ış neticelere götürüyor.
Burada mezkûr anlay ışı n bir çok modern etüdlerdeki izlerinden
bir bir bahsetmeyip 1, iki sene kadar evvel Fransa'da ç ıkan bir
esere i şaret edece ğim. Mevzuu Basra muhiti ve Cah ız'in formasyonundan ibaret olup müellifinin büyük bir gayret sarfetti ğini
gösteren bu etüdün, böyle bir anlay ış yüzünden hemen hemen
her faslı nda yanl ış neticelere götürdü ğü görülmektedir. Basra
muhitini incelerken, yaz ılı mahsullerinde, islami rivayetin kendine has ifadesini gören müellif, bunlar ı n kaynaklar ının sadece
şifahi olduğunu anl ıyor. Mesela' bu devirdeki Qur'ân tefsiri
faaliyetinden bahsederken şöhretlerini öğrendiği alimlerin bile
Qur'ân'ı şifahi rivayetler vas ıtasiyle tef sir ettiklerini bu halin
Taban (öl. 310) zaman ına kadar böyle oldu ğunu, daha önce
mevcut yaz ılı kaynaklardan istifade mümkün oldu ğu halde, hala
üstaddan tilmize intikal suretiyle gelen şifahi haberlerden, diğer
bir çok müfessirler gibi faydaland ığını zannediyor 2. Fakat bilgilerini kitaplarda yaz ı yla tesbit ettiklerini tahmin etti ği I-II. as ır
Basra alimlerinden müteakip as ırlarda meydana gelen eserlere
intikal ede ıı rivayetlerin, tilmizleri taraf ından al ınıp şifahi olarak nakledildiğini ve böylece müteakip as ırlara kadar şifahi şekilde intikal etti ğini anlıyor. Binnetice, etüdiyle me şgul olduğu
Câbl?ın da eserlerindeki bu gibi rivayetlerin şifahi olarak al ındığını ve bunların kendisi için kabulünün imkans ız olduğunu söylüyor 3 Tabiatiyle, Câbl?' ın eserlerinde geçen hadislerin de kaynağını mevzuu-bahsederken hep bu anlay ış yüzünden çok garip
şeyler söylüyor 4
.

.

Bu gibi yanl ış lı klara «isldm tarihinin kaynaklara arasında hadisin ehemmigeti» adl ı bir yaz ıda tafsilâtiyle i şaret etmek istiyoruz.
2

Charles Pellat, Le milieu basrien et la .formation de Caluz s. 82.

3

Ayn. esr. s. 83.

Bunlar ı n arasında daha çok garip mülâhazalar var, müteahhir müelliflerin, CLib ız' ın kitaplar ındaki hadislerin râvilerini tesbite çal ış m ış olmaları ndan
onun bu hadisleri ş ifahi olarak ald ığı ve ş ifahl olarak da kendi hesab ına rivayet
ettiği manâs ına hamlettikleri neticesini ç ıkarm ış olmas ı da var. (Ayn. esr. s.
91-92).
4
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Tenkidini gaye edinmi ş olmadığımız mezkür kitabın, hemen
hemen her faslında bu gibi yanlışlıklar ı ihtiva etti ğini bir tarafa
bırakarak islami" edebiyattaki neticeleri üzerinde duracak olursak, mesela otuz cildlik Tabanlı' tefsirinin » v e «
» tabirlerine bakarak, verdi ği bütün malümatı n şifahi yollardan geldiğini kabul etmenin hem müellifin hem de eserin bizim için
kıymetini azaltaca ğını tabii' olarak dü şüneceğiz. Yaz ılı kaynakların sahih rivayet yoliyle müellifine kadar geldi ğini ve bu kitapların rivayet hakk ını aldığı nı ifade edebilmek için kulland ığı
tabirleri şifahi nakle harnledersek, yaz ılı kaynaklara hiç k ıymet
vermediğini, şifahi rivayetleri bunlara tercih etti ğini ortaya koymuş oluruz. Halbuki hadis ve ahbara dair kaynaklardan bu
şartlarda, al ışı şöyle dursun onun filolojik eserlerden bile <I,uddistu> (= ) tabiriyle naklettiğini, B u h ar Unin ta'likleri
bahsinde görece ğiz. Bu anlay ışın mesela' al- )A ğâni için de çok
tehlikeli olduğunu görmek kabildir. Bilfarz, 'Abül-Farac
«haddasaı iı veya <abbarcniı tabirlerini takiben râviler
silsilesiyle, 'Abu `Ubayda, ibn al- )Acrabi, al•Mada'inis gibi bir çok
müelliilerden, eserleri dururken şifahi yollarla ald ığı nı düşünmek
çok gariptir. Gerek mezkeır kitap ve gerekse mensup oldu ğu
edebiyat çok şey kaydeden
**

Sunan ve tefsire dair eserleri bulunan ' İslıaq b. Rahaya. (öl. 238)°, devrinde şahit oldu ğu muazzam musannafat
karşısında, aralar ında Butrarl'nin de bulundu ğu tilmizlerine, bir
gün Peygamberin <sunen» ini cemeden muhtasar bir kitap meydana
getirmelerinin çok iyi ol2ca ğın ı söylemi ş, bundan mülhem olan
Bulı cid, Şahih'ini meydana getirmeğe başlamıştı 2 Rivayet edil.

!bn an-Nad ı m, al-Fihrist s. 225
An-Nawawl ,,Sarp al-Buhfiri 7 a, 3 Abul-Walid al-Bac ı bunu al-Hakim
an-Nisabarrnin Tdrilyinden biraz farkl ı bir şekilde. rivayet etmektedir
rrnin, «lshâq b. İbrahim (b. RahayaY nin kap ı sı önun'de bulunuyordum. Arkadalarım ın, sahih hadisleri ihtiva eden muhtasar bir ctirni meydana getirilse de
Peygamberin sünnet ve had ı slerini ökrenebilsek, dediklerini duydum, bu kitab ı
meydana getirmeke ba ş ladım" dediğini naklederler (al-Bac ı , al-Carh wa't-tacctil
9 a).
2
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dikine göre on altı senede ikmal edip ı al—Cami a ş -sahi/3 atmuhta şar men )umiir Rastılillâh şallallâhu calayhi wa sallam diye
adlandırdığı kitabı kendinden bir as ır kadar sonra İslam âleminde Qur'ân'dan sonra en çok itibar edilecek bir mertebeye
yükselmişti 3 .
Buhârrnin, Şahily'ini, kendinden evvelki musannaf ve gayr-i
musannaf hadis müdevvenat ından, hattâ biraz da uzak sahalardan
nasıl intihap etti ğinin izah' ayni edebiyat ın bize saklamakta bulunduğu bilginin ışığı altında pek güç olmayacakt ır. Bunun için,
usul-i hadis kitaplar ının <tahammul al-Cilm» ad ı altında
verdiği malûmattan ve bu malâmat ın Buharrnin hadislerine tatbikinden, hadislerin serdinde Buhârrnin şeyhleriyle münasebetlerini gösteren ifadelerinden, kitab ının etrafında teşekkül eden
literatürün muhafaza etti ği bilgiden ve kaynak olarak kulland ığı
eserlerin bugüne kadar intikal edenlerile mukayesesinden faydalanacağız.
Buhârrnin
aş- şahfh'i, muhtevası bakımından umumiyetle- iki kısımdan te şekkül eder. Bunlardan biri, i s n â d bak ımından muhtelif dereceler ifade eden hadisler, di ğeri hadis edebiyatının hassaten Buhâri için kulland ığı tâbiriyle = t a r âcim> den ibarettir 4 . Buhârl, kitab ının bu ikinci hususiyetiyle hadis musannıflar ından bariz bir şekilde ayr ılır. Bâblar ın isimleri ve muhtevaları nın
bir nevi hulâsası mahiyetinde olan tariflerden ibaret bulunan bu
kısım, kitabında mühim bir yer işgal etmekte,dir 5. Buhârrye bir
hadis musann ıfından ziyade bir f akih üslübu veren bu k ısımlar° bir bak ımdan kitabının meziyetini bir bak ımdan da zay ıf tarafını
teşkil eder. Onun bu hususiyeti baz ı muhaddisleri
tercihe sevketmi ştir 7. Bir meziyet olarak kabul edenler, say ısı üç
bin dört yüzü geçen bâblar ın 8 isimleriyle ihtiva ettiği hadisleriiı
münasebetlerini bulmak hususunda, büyük bir gayretin mahsulü
aI-Kalabazi şızytih al-B ıdikri 2 b,
an-Nawawl, Şarh al-BulOrf 6 a — 6 b.
3
Qastallâni I, 28.
4
Bu ist ılah hakk ında mufassal mal ılmat için bk. Hadyu's-sâri 11-12.
5
Buhâti'nin bu halini tenkid eder mufassal mabl'Abu'l-Walid
mat al-Mutazodrf cala taracim al-Bulı etri'de bulunmaktadır 3 b.
5 al-Mutaweırt calet tardcim al-Buliüri 3 a.
7
İbn aş-Salah s. 14, al-c İ râql, at-Taqgid zua'1-'ided.1 s. 14.
8 Qastallâni I, 27.
2
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olan ayrı bir literatür meydana getirmi şlerdir I Ekserisi kaybolan
mezkür eserlerin, bu etüd esnas ında ele geçirilen mühim bir örneğinde' müelliflerinin katland ıkları zahmet, fakat «b âbla r» ile
arâci m> aras ında çok zaman irtibat bulmaktan mahrum kaldıkları vuzuh ile görülüyor. Yine bu kitabda, «
L:4 L5,t..,i1 »
yani Buhdrrızin f ı kh ı , kitabının bdbları arası nda saklıdır, şeklindeki hükmün de bir münaka şa mevzuu olduğu, ezcümle
'hadis senetlerindeki râviler hakk ında < C a r ly ve < t a` d i I> edici bir eser meydana getiren 'Abu'l-Walid al-Büci (öl. 470)' nin,
b â b ve t a r â c i m aras ında böyle bir irtibat ı kurmak hususunda
lüzumsuz tevil ve tekellüfü gaye edinen kimselere 3 karşı tariz ve
tenkitleri gizlenmemektedir 4 .
Buharrnin .S'alı iiı'inin büyük bir k ısmını te ş kil eden, bazan
kendisi için eri şilmez bir meziyyet bazan da tenkit vesilesi olan
ve <t a r âcim» ad ı verilen bu k ısı mlarda, hey'et-i umumiyesi
itibariyle, bazan ,< L1,1» ve bazan
J3» tâbirini takip elen
muhtelif cümlelerden, bazan kaili zikrolunmamakla zahiren Buhârrninmi ş gibi görünen bir çok fikirler vard ır. Bâblar ının aras ına yayılan bu gibi fikirler kitab ın ı n hemen hemen her taraf ında
bol bol bulunmakta ise de en kesif bir şekilde <at-Taf sir>
kısmı nda göze çarpmaktad ır. Kitab ın muhtelif yerlerinden misaller vermekle beraber daha ziyade, ilerde, ad ı geçen fas ıldakiler
üzerinde durulacakt ır.

Muhtevası bakımından gösterdi ği bazı ayrı lıklar müstesna,
Buhârrnin ayni as ırda meydana gelen di ğer meşhur hadis musannefat ı gibi, islâmi edebiyatın rivayet müessesesinin
hususiyetini bilenlerce pek tabii olarak kendine zaman bak ım ından tekaddüm eden di ğer hadis müdevvenat ını n bir mahsulü
olarak kabul edilmi ştir. Kendilerine < t a ly am mul al- ci l m > in
muhtelif nevileri suretiyle intikal etmi ş olan eserlerden, kitapla2

Hadyu's-stiri s. 12.
KiMb al-mutawârIcalâ tard)cim al-Buljeıri ta'lif al-klâf ı z NâsiraddLn, 'AM%

cAbbâs Muh. b. Mansür b. Munayyir Hatib al- İ skandariya. Umuml ktp. nr . 1115.
3 Hadyu's-sarL s. 6.
4 al-Mutawar'i cara tarâcim al-Buhârî 2 b-3 a,
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rını n malzemelerini alan müellifler islami edebiyat ın menşeine
nisbetle oldukça müteahhir devirlere kadar, bizzat kullanmakta
oldukları « tâbirlerini veya benzerlerini hadis kitaplarında gördükleri zaman asla şifahi rivayete hamletmiyorlardı. Onlar bu hadis musennefat ı nın etrafında sonradan meydana
- getirdikleri mütemmim kitaplarda hep ayni esastan yürüyorlard ı.
Bu tamamlayıcı kitaplardan ş e r h ve m üst e h r e c a t şeklinde
bize kadar intikal etmi ş olanların hemen hemen hepsinde, hadis
kaynaklar ına karşı ayni anlayış tarzını müş ahede etmek mümkündür. Buharrnin kaynaklar ı için de, <t aha mm ul al-cil m> in yukarıda hülâsa halinde zikredilen nevilerini hat ırlattıktan sonra hadis edebiyatında dolayısiyle mevzuu-bahsedilen bir kaç misali
vereceğiz. Burada dolay ısiyle kaydı suret-i mahsusuda kullan ılmıştır. Zira «al-Kutup as-sitta» nin yaz ılı kaynakların
mahsulü oluşu keyfiyeti ve onlardaki rivayet tabirlerinin şifahf
nakle delâlet etmeyi şi, üzerinde durulacak bir mesele de ğildi.
Böylece hadis edebiyat ında yazılı kaynaklar ın tesbiti yerine,
hadis müellefat ının, daha ileride görece ğimiz üzere, ihtiva ettiği
<r i c â 1> in tayini kaim olmu ştu. Onlar için kitap sahibi bir
< ş eyh> in ad ı, eserini ifade ederdi. Şerh ve izahiyle meşgul oldukları bir kitaptaki herhangi bir hadisin kayna ğına işaret etmek
istedikleri zaman «... tâbirini kullan ırlardı. Bu tâbirin
yerine « t a h r î c > masdar ının da kaim oldu ğu vakiydi. Burada, Buhari ile Muslim'in eserlerinin mukayesesine dair bir
ibareyi, mezkûr tabirleri ihtiva edi şi bakımından aynen nakledelim :
3,S1
1k3,51

j".

0%,11 .5

.7

d.11.;

4:1i

(= Buharf, Muslim'den ayr ı olarak <2.c,
şeyhleri aras ı nda itiraza uğrayanlardan, hadis naklederken ifrata
varmış değildir. Bu tip hadislerden `Ikrama'nin İbn `Abbas'dan
topladıkları müstesna, baştan aşağı veya ekserisini alm ış olduğu
bir çok nüsha yoktur. Bunun tamamiyle aksine olarak Muslim,
mesela Zubayr`in Câbir'den, Suhayl'in babas ından, al-`Ala b.
`Abdarrahman' ın babas ından ve klammad b. Salama'nin Sabit'ten
rivayet etmiş oldukları bir çok nüshanın büyük bir kısmını
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almıştır Mezkür tâbiri ihtiva eden enteresan misallerden biri de,
»
Muslim'in Bubarrden ald ığı manasına a as
ifadesi 2 te şkil eder. Bununla al-Câmi
Bubarrden
hiç hadis nakletmediğini bildikleri Muslim'in, hakikatte, başka
raviler gösterdi ği halde, hadisleri bazen Suba ı-Filin kitabından
çıkardığını ifade ediyorlardı. Rivayete göre Bubari, kitabını altı yüz
bin hadisden intihap ederek ortaya koymu ştu.
c:41
3 şeklindeki ifadeden muhaddisler kendi araları nda da kulland ıkları veçhile, haberlerinin mecmuu alt ı yüz bini
bulan hadis kitap ve vesikalar ının kasdedildi ğini anlıyorlardı.
Onlar hadis kitaplar ının tabii karakteri diye tan ıdıkları bu nakilden başka, <Buhfirrnin, kitabını fı kki materyelden ve hiken ıf
sözlerden de mahrum bırakmamak için kendi zevk ve anlay ışına
göre kaynaklardan bir çok malümat çı kardığını , ve kitab ının bâbları arasına münasebetlerini arastırarak dağıttığını... ilh. kabul

ediyorlardı 4. Muslim, kitabının, hadis edebiyat ı bakımından büyük bir kıymet ifade eden mukaddimesinde bu <tahrfe> kelimesini kullanarak 5 yazı lı kaynakları kasdetmi şti. Şarihler bu tabiri, bir hadisin kaynağını görtermek istedikleri zaman kullandıklarında, bazan kaynağın adını açı klarlar bazan da bu çok
maruf olduğu veya tayini mümkün olmad ığı için zikretmezlerdi.
Bunun zikrinin bariz misallerinden birini, Buharrnin Barâ'a suresinin tefsirinde senediyle iyrâd
ettiği bir hadisin şerhi esnas ında, bu hadisin isnad ına râvilerden
biri tarafından ilave edilen söz hakk ında, Şadh ibn Hacar'in şu
ifadesi teşkil etmektedir Lj
31
»
(Bu Sacifq ar-Rawf nin 'Abu 6 < 4:t
.a.ZaA
Mas`üd'dan rivayet etti ği ve 'İsbaci b. Rahûya (öl. 238)'nin Musnad'inde belirtmiş olduğu bir sözdür ki, Bulıari ondan alm ıştır.)
Fakat umumiyet itibariyle şarihler eserin ad ını zikre her zaman
lüzum hissetmezlerdi. Mesela Sufyân'dan rivayet demek, eseri

4

Tadrib ar-retwi 25-26
Ayn. esr. s. 26.
Şuy ılh al-Buljarf li'ş-Şağifini 3 a.
Haclyu' s-skri 5-6.

6

Bk. Fatia al-Bari VIII, 251.

2
3

Muslim 1,3.
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«al-Câmic> den nakletmek demekti'. Ş arihler ondan menkul bir
hadisin kayna ğına iş aret etmek istedikleri zaman böyle yaparlardı . Ş ayet herhangi bir ese ı iyle meşhur bir muhaddisin o eseri
dışı ndan bir ş ey nakledilmi ş ise buna i ş aret ederlerdi. Mesela
cAbdallah b al- ( Adanis için <Sufyan'dan, Câmicinden
gayri garip hadisler nakletmi ştir» denilmektedir 2 .
Kaynaklarda, Bulıarrnin kitaplarla olan münasebetine aid
bir çok malûmat vard ır. Ezcümle : Muslim'i Bulıarrye tercih
edenler, Buharrnin Şal/idı 'inde baz ı hatalar bulundu ğunu, bunun da
<A h 1 a' ş - Ş â m» ın kitaplarına itimat etmesinden ileri geldi ğini
söylemişlerdi 3 .
Buharrnin kâtibi olan 'Abû 'Abdallah' ın Firabr'da, üstad ını,
şalytlYin k. at-tafsir kısm ı nı tasnif ettiği bir sırada (kitaplardan)
hadisler ç ıkarmakla çok yoruldu ğunu görünce : <Ey 'Aba `Abdallah
kendimi idrak etti ğim gündenberi hiç bir ş eyi bilmeden ileri sürmedim, dediğini hatırlıyorum, bugünkü bitkinliğin ne ? diye sorduğunu, Buharrnin de : — Ne olur ne olmaz, ba şımıza bir felaket gelmeden şu boşluğu doldurmağa çalıştım, diye cevap verdiğini naklederler 4 .
Bizzat Buharrnin kendi „Saiı ilı'inde şeyhlerinin kitaplarına
ait aydı nlatıcı malûmat vard ır. Mesela, Muslim b. 'İbrahim vasıtasiyle `Abdallah b. al-Mubarak (öl. 181)' den nakletti ği bir hadisin sonunda ş öyle demektedir : j
şerhinde < İbn
j 1.11 u. I Şarih İ bn Hacar bunun
al-Mubarak hadislerini Horasan'da tasnif etmi ş ve orada tilmizlerine okumu ş sonra da kitaplar ını, ailesi efrad ı taşımak üzere

Fath al-bârf VIII, 140.
,Si) -6j) Tahztb at-tahzib VI, 70 ; Hadyds-
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sârf s. 481.
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Tarih Bağdâd XIII, 102.

Ayrı . esr. II, 14. Ayni râvl"nin rivayetine göre BuhârI geceleri on be ş
ilâ yirmi şer defa kalk ı p, eserlerden hadisler ç ı kar ıp üzerlerine mürekkeple muhtelif i şaretle vazedermi ş (Ayni esr. II, 13).
5 Buhar-L III, 130.
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ondan almıştı, İbn al-Mubarak seyahatlerinde, kitaplar ında bazı
bulunmayanlar ı da hafızasından, rivayet etmi şti' demektedir.
Bulıari, ,..Salıtbsnin bir yerinde şeyhi Musaddad b. Musarhad
(öl. 228)'i medhederek, bir arkada şı nın ona çok itimad etti ğini
ve kitaplar ının kendi yanında bulunmasiyle Musaddad' ın yanında
bulunması arasında bir fark görmedi ğini nakleder 2 Böylece, bize
hadis kitaplar ının o devirdeki ra ğbetine ve diğer taraftan maruz
bulunduğu tehlikeye de dolay ısiyle işaret eder.
BulıarVnin almış olduğu hadislerin, şeyhlerinin kitaplar ındaki
hususiyetlerini hiç değiştirmeden nakletti ğini gösterdiği yerlerde
de, kaynaklariyle olan mânasebetleri zaman zaman bariz şekilde
görülür. Mesela ( j„, jıc- ) senediyle irad
etmiş olduğu bir hadiste a bir kelimenin yerini bo ş bırakmış ve
demekle şeyhlerinin
akabinde de (L„..1:
kitaplar ından ne kadar titizlikle nakletti ğini göstermi ştir. Yaln ız
notun Bulıarrnin şeyhi -Amr b. 'Abbas (öl. 235)' ın mı yoksa
şeyhi Mutıammad b. Cacfar 194)'in mi kitab ında bulunduğunu tahmin mümkün değildir. Zira 'Amr'in bunu rivayet ettiği
kitaba not olarak ilave etmiş bulunmas ı da mümkündür 4
Diğer muhaddisler gibi Bulıarf'nin de, ,Y2Iyillindeki (
)(
lafızlariyk alm ış olduğu hadislerin
( <ra> ) ve (
143a-i Jl w 1„‘7 1

.

.

)

Fath al-bürf

V, 76. Ş arih böyle ( lt:..
bir mallimat verdikten sonra, İ bn al-Mubârak'in Horasan'daki kitaplar ı nda mezkür
hadisini bulunmamasıyla bunlar ı Horasan'da imla etmi ş olmaması laz ım gelmez, diyerek Bubari'yi, mülühazas ından dolay ı tenkit etmi ştir. 4' Ş i A ruh
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Bubari II, 145. Kaynaklarda bulunan bir çok (
ınalümat o devirde telif edilen kitaplar ın bazen gizli tutuldu ğunu, muhtevalarm ın
intihal tehlikesine maruz bulundu ğunu göstermektedir. Mesela, s ı hhatı şüpheli olmakla beraber, Bul ıari'nin, ş eyhi 1 Ali b. al-Madini (51. 234) nin K. al-cildrini, birgün
evinde bulunmay ışını fırsat bilerek o ğlundan iaretten ald ığını ve hemen o gün istinsah ettirdi ğini ve kitab ı iade etti ğini naklederler (Tahzfb at-tahzib IX, 54-55
Bu haber, İbn Hacar taraf ından s ı hhati şüpheli bulunarak reddedilmi ş olmasına
rağmen, devrinin bir âdetine i ş aret etmekten geri kalmamaktad ır.
3 Buhari VIII, 6.
4 Hadisin şerhi için bk. Fail:L al-beırf

X, 351.
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şifahi nakli değil, yazılı kaynaklar ı ifade etti ğini gösterebilmek
hususunda yukar ıki misallerle iktifa edilecektir. Esasen böyle bir
gayret muhaddislerin ve hadis şarihlerinin çok iyi bildi ği bir
şeyi tekrarlam ış olmaktan ibarettir. Mesela Buharrnin <haddasani» lâfziyle Muhammad nam ındaki şeyhinden nakletti ği bir hadi.
sin şerhinde Şarih İbn Hacar: <`Abû 'Ali al Ğassani o (Muhammad) az- Zuhlrdir. Mezkûr hâdisin Zuhrrnin `İ/â/
bulunması da bunu teyid eder... Buhar ı' çok zaman ondan faydalanı r ve nisbetinin tasrihini ihmal eder> i demektedir. Hadis
ş arihlerinin en müteahhir kaynaklar ından biri say ılan az-Zurqâni
(öl. 1122) hadis musannafat ı ndaki senedlerde ad ı geçen Mâlik'in
Muwattâ yerine kaim olduğunu 'Ahmad,13. Hanbal'in, Musnad inde, Muwattcrdan, ibn Mandi ; Buharrnin, at.Tanaysi ; Muslim'in
Yahya b. Yahya ; 'AVİ Dawûd'un al-Qacnabi ve an-Nasa'rnin
Qutayba b. Sacid rivayetiyle ald ıklarını biliyordu 2 . Esasen Butıarrnin kendinden evvelki kaynaklarla münasebetinin en bariz bir
misali olmak üzere, Muwattâ'dan aldıklarını bir arada toplu olarak
bu etüde ekleyece ğiz. Bundan tek maksad ımız Buharrnin Muwattâdan aldığını isbat etmek de ğil, fakat kitab ının tertibinde, kendisinden evvelki kaynaklardan hadisleri al ırken bunların bablanna ne
kadar tabi kald ığını da göstermek hususunda faydalanaca ğız. Zira
Bubarrnin, Şaiiıyini kendinden evvel mevcut bir yaz ılı edebiyattan ç ıkardığı hususunda, islami edebiyat ın en küçük bir şüpheden uzak bilgisinin yan ında, şüpheden âzade olmayan veya münakaş a mevzuu olan, kitab ının bablann ın tanziminde, di ğer bir
deyişle kitab ının muhtevas ını işleyişinde şeyhlerinin eserlerinin
taksim ve tertibine tabi olup olmay ışı meselesi vard ır. Ve bununla
alakalı, fakat Buhârrnin kaynaklar ı bakımından çok mühim olan,
çok münaka şa edilmiş ve muhtelif cevaplar verilmi ş olmasına
.

L'11..z Î jA:ıi I (..) ft,b
(

j=1J))

Fatly al-bari VIII, 259.

2 O daha evvelki müelliflerden nakletti ği bu fikrin sonuna kendi fikirlerini
de ilave etmi ş , bu hükmün umuml bir şey ifade etti ğini, esasında mezkür musann ıflar ın, Muwatra'a diğer rivayetlerinden de icab ında faydaland ıklarmı biliyordu
(bk. az-Zurqâni I, 330). Ş arihler Bulı ari'nin şalı flı 'inde Mu ıvatta'dan miicerred
olarak de ğ il İ mam Malik'in, hadislerin isnad ında ileri sürmü ş oldu ğu ş üpheleri de
ald ığı nı biliyorlard ı (bk. al-Muwatta, as- Şaybani rivayeti, s. 12 ; Buhâri VI, 31 ;
az-Zurcian£ I, 320.
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rağmen tam bir şekilde halledilmemi ş , hattâ görece ğimiz vechile
tezatlarla dolu kalan, Buharrnin, hadis naklinin maruf elfaz ını
istimal etmeden Şalıth'ine ald ıklar ının izah' meselesi vard ır.
Meşhur hadis musannefatında, gerek ch adda san â, ahbar a n â> ve sair tabirlerle irâd edilen ve gerekse bu lafalar ın
hazfiyle alınan merviyatın senedlerindeki şahısların tarifini hedef
tutan bir literatür meydana gelmi ştir ki, Buharl'nin Şalı iiı"nin
her bak ımdan olduğu gibi, bu bakımdan da diğerlerine nisbetle
nasibi büyük olmu ştur. Bu mevzuda, dördüncü as ırda ad-Daraqutni (öl. 385) ve al-Kalabazi (öl. 396) taraf ından meydana getirilen eserlerden sonra yak ın asırlara kadar bazan müstakil, bazan
da diğer muhaddislerin şeyhleriyle birlikte Buharrnin şeyhlerinin
tesbiti etraf ında bir çok faaliyetler vard ır °. Bu eserlerde hadis
musannefatının senedlerinin ihtiva etti ği bütün râviler ele al ın ır.
Yahut senetlerin son halkas ını te şkil eden sahabe 2 veya tâbiinin
ve onlar ı takip eden ravilerin 3 veyahut da isnad ın ilk ve son
halkalarının tesbiti esas tutulur. Sonuncular «a t r â f al-hadis>
diye adlanır 4 Fakat bunlar ın hiç biri Buhari"nin isnadlar ındaki
ravilerin sonuncularını yani musannıfla temasta bulunanlar ını müs.
takil olarak tesbit etmemi şlerdir. Buna alâka göstermeyi şlerinin
bir sebebi vard ır. Şöyle ki, bir hadis kitab ında, isnadın ihtiva
ettiği raviler ya o muhaddisin kitab ına kaynak vazifesi gören
diğer hadis kitab ının sahibidir, hadisleri kendinden evvelki şeyhlerin kitaplarından toplayarak bir <camiC> meydana getirmi ştir ;
veya onun böyle bir kitab ı yoktur, sadece bir hadis kitab ının
rivayet hakkını almıştır ; o kitab ın mücerret râvisidir ; bu kitap ta
ya onun şeyhine âiddir veya şeyhi de yine bir kitabın sadece
ravisidir. Demek ki bir hadis musannafındaki röviler iki şey
ifade ediyor. Ya mücerred olarak bir kaç nesil öteden toplanmış
.

bir hadis kitabının muhtelif halkalandır ; veyahud bunların soBu tip eserler için bk, Weisveiler s. 128-153 ; Bulı ar1 ile alâkal ı olanları
için bk. Brock. Suppl. I, 264.
3 Mesela; ar-Rigâd al-mustattiba fi cumlati man rawâ fi'ş- şalı flıagn man
aş:şal.zeıba li )A131 Bakr al-cAmiri (öl. 893) için bk. Meisweiler nr. 107.
3 Meselâ Zikr
at-teıbicin wa man baCdahum ~İman ş at.113at riwagali'd-Daraqutni (öl. 385)
taha man as-siqât'inda Muhammad b. )ismâ'îl

bk. Weisweiler nr. 92.
4 Bk. Malı. Stad. II, 266 ; Weisweiler s. 67-72.
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nuncuları , doğrudan doğruya, musann ıfın yanında bulunan kitabı n sahidir. Umumiyet itibariyle, bir musann ıfın, senetlerini irad

ettiği bir hadisin, o musann ıfın faydaland ığı yazılı kaynağının
isnaddaki hangi râviye âid oldu ğunu sadece o hadise bakmak
suretiyle tayin imkans ı zdır. Muhakkak ki, bir çok hadis kitaplarını n kaybolmadık' bir devirde ya şayan muhaddisler bizden daha
çok bilgiye sahip bulunuyordu. Senedlerdeki hangi isimlerin o
kitabı n kayna ğı olduğunu umumiyetle biliyordu. Fakat bu bazan onlar için de güç oluyordu. Mesela, Bulıarrnin 4:laddasani
Ishaq baddasanâ Rawh baddasanâ Şibl an Mucâhid wal-lazina yatawaffawna... calayha. Zu'ima zâlika 'an İbn 'Abi Nacilp şeklinde bir
kısmını hazfetti ğimiz uzun bir hadisin sonuna eklenen < zu'ima
zalika Can Mucâhid> sözünün sahibini bulmak ravilerin haliyle ve
eserleriyle sıkı s ıkıya bağlı bir bilgiye mütevakk ıftı r. Bunun kaili
Buhari gibi Şibl veya İbn 'Abi Nacib da olabilir. Şayet kail
Bulıari de ğilse Mucahid'in fikrini kitab ına alıp sonradan buna
tenkidini ilave eden şahıs da olabilir. Acaba bu şahıs, haberin
senedinde ad ı geçen hangi ravidir ? Bu takdirde Buhari ile Mucalnd'in aras ındaki üç râvinin şahsiyetleri ve eserleri hakk ında
tam bir bilgiye ihtiyaç has ıl olur. Diğer taraftan Suba ı-1'11in ayni
mevzuda rivayet etmi ş olduğu <atı bar.» ı da göz önünde bulundurur ve bu gibi haberlerin muhtelif râviler vas ıtasiyle Şibl'de
birleştiğini görürsek, ayrıca bir tefsir sahibi oldu ğunu tesbit edebilirsek sözün kaili olduğu hususunda bir tahminde bulunabiliriz. Filhakika Şibl'in tefsirinin bir kaç as ır tedavülde bulunduğunu öğrenebiliyoruz 1. Ayrıca muhaddisler aras ında bu kailin
tayini mevzuubahs olmu ş Şibl'den ibaret bulunduğu neticesine
varılmıştır 2
Muhaddisler bazan rivayet zincirindeki râvilerin isimlerinden
faydalanmak suretiyle kaynaklar ını bulabiliyordu. Bu hususta oldukça eski bir haber nakledece ğiz.
Abû Dawüd as-Sicistâni (öl. 275) <`Ali b. al-Mubârak'in
yanında Yahya b. 'Abi Kasir (öl. 129) e 3 âid Kitab ı sama`
ve Kitab 'irsal diye iki kitap vard ı . 'Abbas al-(Anbari (öl. 246)'.
ye : Kitab al-cirsal'i nas ıl tanıyacağız ?» diye sordum : — Wakr.

as-Saclabi al-Kaşf wa'l-bayan I, 4 a.
Fath al-bari VIII, 145.
3 Tabi'inden olduğu kaydedilen bu zat ı n hayat ı için bk. Tahzfb at-tahzib
Xl. 268.
2
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in kitabında
senediyle alm ış oldukları, Kitdb
al-cirsdPi •gösterir. Halk Kitâb as- samd ı yazardı, cevabını verdi>
demektedir i.
Hadisin tedvin hattâ tasnifine nisbet ile oldukça müteahhir
sayılan bir musannı f, mesela Bullal- 1' herhangi bir hadisi bir çok
şeyhinin kitabı nda bulabildiği gibi ayrıca rivayeti kendisine raviler silsilesiyle gelmi ş ve şeyhlerinden daha önce ya şamış diğer
bir muhaddisin de kitab ından alabilirdi. Bulıarrnin kaynaklarını n böyle bir zaviyeden ara ştırılmas ı, onun bu iki tip aras ında
bir tefrik gözetmedi ği neticesini ortaya koyuyor. Herhangi bir
kaynaktan menkul bir haberi di ğer bir kaynakta bulurken sonuncusuyla iktifa edip birincisine müracaat etmedi ği anlaşılıyor. Mesela Sufyan as-SawrI (öl. 161)' nin <al-Cami> inde bulunan bir
hadisi mühim bir fark ile mütevass ıt iki kaynaktan kitab ının ayrı
ayrı bablarına ve ayrı münasebetlerle al ırken bu mühim fark ın
izalesi için hadisin bir evvelki kayna ğına müracaat etmemi ştir.
Burada misal olarak mevzuubahs edilen hadis <11
- accat al- vadd>
da nazil olan me şhur ayetin, niizul gününün, rivayetlerin birinde
cuma olup olmadığında izhar edilen şüpheyi diğer bir yerde Sufyân'dan ayr ı bir kanal ile rivayet olunup ihtiva etmiyen hadistir.
Bubari, kitabının bablarım meydana getirirken, mezkür hadisi, ayr ı
ayrı kaynaklardan nakletmi ş, nedense bu aradaki farka i şaret
etmemiştir 2
Bubarrnin muhtelif isnadlarla alm ış olduğu hadisler için,
hangi yaz ılı kaynağa müracaat etti ğini tayin bu gün bizim için
çok güç, , bazan da imkans ız olmakla beraber, onun hadisleri hakkında şarihlerinin verdiği mal'ilmat ile devamlı temasa gelmenin
temin ettiği bir nevi tecrübeye dayanarak baz ı tahminlerde bulunmak kabildir. Mesela Bubarrde iki veya daha ziyade ravi tarafından ayrı ayrı ayni şahıstan rivayet edilen bir hadis görürsek bu hadisin 13ubarl yanında bulunan yaz ılı kaynağının o iki
ravi değil, müştereken rivayet ettikleri ş ahsın kitabı olduğuna
kanaat getirece ğiz. Buhar?, o eseri en aşağı iki râviden dinlemi ş
JS)
L5 s
.

:

Su)âlât al- )Acurri 15 b,

J3

Tabzib at-tabalb VII, 376.
2 Hadis için bk. Buljdri I, 18, V, 177, VI, 50, Fat1.2 al bâıl 1,97, VIII, 83, 203.
-
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demektir. Mesela, (
,s-C L:4s. ) ve
j43 ) senediyle rivayet edilmi ş olan
( rl •••
hadisin kaynağının Layş'in kitabı olduğuna hükmedece ğiz. Esasen Buharrnin bu ( ) şeklinde müphem b ıraktığı şahsın Layşin katibi 'Abii Ş ahlı olduğunu yani sadece kitab ın ravisi bulunduğunu şarihler göstermi şlerdir i.
Yukar ıdaki şekilden ayrı olmak üzere, Buharrnin Şahih'inde
bir mevzu etraf ında, bir raviden bir kaç hadis rivayet edildi ğini,
senedlerinin ikinci derecede 'ravilerinin ayr ı ayr ı şahıslardan ibaret olduklar ını gördüğümüz zaman Buharrnin elinde bulunan ki.
tabın sonuncu râviye âid oldu ğuna hükmedeceğiz. Mesela, Kitâb
at-tafsir'de ayni mevzuda `Abdallah b. Muhammad al-Musnadrden
ardı ardına naklolunan üç rivayete bakarak Buharrnin onun
kitabından aldığına hükmedece ğiz 2 . Misal olarak zikri geçen her
iki nakli aşağıdaki şemalarla gösterebiliriz :
'Umar b. al-Hattâb
I cAbdallah b. 'Abbas

( Ubaydallah b. cAbdallah

'Aba Bakr
'Anar b.
Mulayka
Sâbit

İ bn 'Abbas
İ bn
Mulayka
İ bn Curayc

İ bn CAbbas
İ bn )Abl
Mulayka
lbn Curayc

İ bn ş ibâb
Haccâc

Haminam

( 1441
Lays
Yahya b.
Bukayr

ı
cAbti
Sâlîh

Buhar£

ı

lbn `Uyayna
Yalıya b.
Ma' in

Hibban

)Abdallah

b.
Muhammad

I

I

'Abdallah b. D.Abdallah b. Mub.
Muhammad
Buhârî
II

Bir kitabın muhtelif rivayet zincirlerinde bulunan ravi isimlerinin tekerrürüyle o kitab ın kaynakları arasında bir münasebet
bulunduğuna delâlet eden bu münferid misallerden faydalanarak
kaynaklarının bütünü hakkında daha geni ş bir bilgiyi temin edecek bir metoda ihtiyaç has ıl oluyor. Kaynakları araştırılan hadis
kitabının veya ayni mahiyette malzemeye sahip di ğer bir eserin,
1

2

Bulefiri VI, 68, Fatiı al-bâııi VIII, 254.
Buhar? VI, 66. Fail> al-barf VIII, 245, 246.
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müellifi ile temas ifade eden sonuncu râvilerinin hey'eti umumiyesinin bir arada mülahazas ı bu hususta çok verimli bir neticeye götürecek gibi görünüyor. Şöyle ki, kaynakları araştırılmak
istenen kitab ın bütün rivayet zincirleri ayr ı ayrı fişlenip müellife
zaman bakımı ndan en yakın isimleri sonuncu râvi olarak ihtiva
deden rivayetler bir araya toplanacak, bu suretle elde edilen mü ş terek sonuncu râvilerden hadisin mebdeine do ğru çıkıp diğer
müşterek noktalar aranacakt ır. Şayet iş tirak sadece sonuncu râvilerde ise ve müteakip râviler da ğılıyorsa sonuncu râvinin, üzerinde durdu ğumuz kitab ın kaynağının müellifi olduğunu ve ondan
sonraki râviler da ğılımının da o kitabı n malzemelerinin muhtelif
kaynaklardan al ınmış bulunduğunu ifade eder. Bunun aksine şayet
râviler ikinci, üçüncü hattâ daha yukar ı kademelerde i ştirak ediyorsa, onları müellifin yanı nda bulunan kaynağın rivayet zincirini müteakib nesillere ula ştıran râviler ve ancak da ğılımdan bir
evvelki ismi, bul ınağa çalıştığımız kaynağın sahibi olarak dü şüneceğiz.
Nazara olarak bu metod yani rivayetlerdeki mü şterek noktalardan bir kitab ın kaynaklar ını elde etme işi çok verimli görünüyor. Fakat tatbikatta bir çok mü şküllerden hali bulunmuyor.
Mesela kaynağını araştırdığımız kitabda, sonuncu ravi vas ıtasiyle
gelen tek bir rivayet bulundu ğu takdirde maddeten ravilerde
iştirak noktası aramak imkan ı kalmıyor demektir. O isim, ara ştırdığımız kaynaklardan birinin sahibine olduğu kadar kayna ğın
rivayet hakk ını uhdesinde bulunduran bir raviye de delalet edebilir.
Diğer taraftan yaln ız sonuncu râvileri mü şterek olan bir çok
rivayetler buldu ğumuz takdirde bu sonuncu ravi, kaynaklar ını
araştırdığımız kitabın müellifine hem kendi kitaplar ının, hem de
üstadlarının kitaplar ını n rivayetini vermi ş olabilir. Birden fazla
üstadmın kitap rivayetini o müellife vermi ş, o da eserinde hepsinden faydalanm ışsa rivayet zincirleri haliyle da ğılım gösterecek, bu metottan faydalan ılarak kaynaklar ı hususunda kat'i bir şey
söylenemiyecektir. Bu gibi hallerde di ğer hadis kitaplar ına müracaat ederek o ravilerin rivayet zincirlerindeki durumlar ına bakmak, muhaddisler aras ında kendisine bir müellif olarak m ı, yoksa
kitap râvisi olarak m ı itibar edildiğini araştırmak zarureti has ıl
olur. Bu da me şhur hadis kitaplar ı üzerinde ayni ameliyenin yapılmasına ve ileride 1 numaral ı lahikada izah edilece ği veçhi-
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le râviler indeksinin yap ılmasına bağlı kalacakt ır. Gerek Islami'
edebiyat ın, büyük bir kısmı kaybolmu ş kaynaklar ının izlerinin tesbiti ve gerekse hadisin ve islam tarihinin modern çal ış malarında
rivayet zincirlerindeki isimlerin sonradan uydurulmu ş kronolojik
halkalar oldu ğu şeklinde pek müteammim yanl ış bir fikrin 1 giderilmesi için zaruddir.
Kısaca izah ına çal ıştığı mız deneme Bubarrnin kaynaklar ını
araştırma işine tatbik edilince onun, kitab ını geniş bir literatürden meydana getirdiği, bu yüzden ravilerinin pek geni ş bir
dağılı m gösterdi ği neticesini ortaya koymu ştur. Son râvilerin
müş terek mülahazas ı esas ına dayanan bu denemeye göre kaynaklarının büyük bir k ısmı bariz şekilde ortaya ç ıkmakla beraber
diğer bir k ı smı halen diğer hadis kitaplar ına ayni ameliyenin tatbikine bağlı kalmaktad ır. <1> numaral ı L â Ilik ada Bubari'nin
bütün şeyhleriyle olan münasebetleri yani onlardan ne kadar hadis aldığı ve şeyhlerinden sonra rivâyetlerin da ğılı mı gösterilecektir. Orada mü şahade edilece ği üzere, vazolunan şemalar
Butıarrnin kaynaklar ının bir kısmına dair bize vaz ıh bir bilgi
verememektedir. Diğer hadis kitaplar ının da kaynaklar ı ayni şekilde tesbit edilmeden bunlar hakk ında şimdilik kat'i bir şey
söylenemiyecektir.
Burada iki ayr ı hadis kitabının raviler zincirinden faydalanmak suretiyle muayyen bir rivayetin o iki kitab ı n müellifleri elinde bulunan yaz ılı kaynağı hususunda nas ıl bir tahminde bulunabileceğini bir kaç misalle, gösterme ğe çal ışaca ğız. Bu misaller birbirine
muas ır Bulıarl ve Muslim'in «Sahib> lerinin Kitâb al-'iman adl ı fasıllarındaki, metinleri mü şterek olan hadisleri aras ı ndan seçilmiştir.
Müslim
Bubari 2
„ı tz yI

J3

-ıf j 41,31-1.
Lçai...11

‘3.1

L

J..

31

J3

A.J.c.

4:14L0 4:31

vL p,

•

3

Bk. Mesela Caetanis, Annali dell 'Islam I, 19 (türkçe tre. I, 86
Bulı arl' I, 11.
Muslim I. 46.

-

87).
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Hadisin senedinde aran ılan iş tirak noktas ı ikinci râvi olan
'Abû 'Âmir al-cAqadt (öl. 204) 4 den itibaren başlıyor.
Muslim 2
Buhârî
ALO j

„3:1

y

4:1.4:1.31

4

.:11J\

,_51 L. J1E0 j

ct.

j

J

J3 :;_j ve.

tj ) l?

?.

‘.f.

4 ii

1.4y.
.

Bu hadiste iştirak lsma'il b . 'İ brahim (öl. 194) den itibaren
başlıyor,
Buhârî 3
Muslim 4
J 3,3...d ı „t...p.A.,
jk,r-

411 ,
• • • >3)L—k>

J eL

,2' r)e; J 3

J1

„:".c, 4r

JL3

51i L3:1

Bu hadiste i ş tirak cAbdalvahhâb as-Saqafi (öl. 194) 5 den itibaren başlıyor.
Şayed Buhâri ve Muslim, senedlerinde bu sonuncu râvilerin
bir kısmından vaz ıh bir fikir verecek kadar hadis almam ışlarsa ve
faydalan ılan kaynağın sahibi olduğu hususunda bir netice elde
edilemiyorsa yukar ıdaki mukabeleden faydalanarak ve bunu diğer fas ıllara da tatbik ederek onlar ın kitap râvileri olduğunu, esas
Buhdri I, 19.
2 Tahzib at-tahzib I, 275.
3
Bulıari 1, 12.
4 Muslim I, 48.
Tahzîb at-tahzîb VI, 449.

66
kaynağın sahibinin, senedde onları takib eden muhaddisten ibare
bulundu ğunu düşüneceğiz 1.
Kaynaklar ı ara ştırma işinin sonuncu râvilerden hareket esas ın-t
dan başka diğer bir şekli de mevzuubahs olabilir. O da bir hadis kitabının rivayetlerinin ikinci ve üçüncü kademelerinde bulunup kitap sahibi olduğunu bildiğimiz bir ravinin ismini ihtiva eden bütün hadisleri bir araya toplama, kayna ğını ara ştırdığımız eserin
müellifine kadar olan râvilerinin da ğılımını tesbit etme şeklinden
ibarettir. Yaln ız bu şekil, bir kitab ın kaynaklar ını ortaya koymaktan ziyade rivayet zincirinde ismi bulunup kaynaklardan biri olduğu tahmin edilen bir muhaddisin durumunun tayini için mevzuubahstir. Şöyle ki Bulıari tarafından alınmış olup mesela, 'Imam
Malık'in adın ı ihtiva eden altı yüz kadar hadis, (tekrarlariyle birlikte) ilk bakış ta Muwattâ'dan iktibas edilmi ş gibi görünüyor. Filhakika şarihlerin de zaman zaman yapt ıkları vechile bir mukabeleye _başvurulduğu taktirde hadislerin büyük bir k ısmın ın Muwattd
da bulunduğu görülmektedir 2 Fakat bu keyfiyet <Malik> ismini
ihtiva eden bütün hadi şlerin Buhari taraf ından doğrudan doğruya
Mazı,atra'dan alındığını göstermiyor. Zira «Malik> ismini havi bütün hadisler cem olunup bir araya getirildi ği taktirde arada bulunması zaruri tek bir raviden de ğil de otuz kadar raviden faydalan ıldığı
görülmektedir. (Bk. «3 ı numaralı şema). Bulıarrnin Muwotrd' ı ayrı
ayrı otuz raviden okudu ğunu ve her defas ında bunlardan birinin
rivayetinden faydalan ıp iktibasta bulundu ğunu tasavvur etme yerine, Buharrnin bazen do ğrudan do ğruya Muwattddan faydalanm ış
çok zaman ondan istifade etmi ş bulunan diğer üstadlar ının kitaplar ına baş vurmuş Olması ihtimali daha uygun görünüyor.
Esasen Buhârrnin kaynaklar ının büyük bir k ısm ını bir kaç nesil
ötedeki muhaddislerin musannaf kitaplar ı değil de kendilerine mü.

1 Muslim'in ve di ğer hadis kitaplar ının râviler indeksi henüz yap ılmam ış olduğ undan Buhürl'nin kaynaklar ı n ı tesbite çal ışı rken kat'i bir neticeye ula şamad ı ğı m ız rivayetleri için di ğer kitaplar ı n senetlerine müracaat i ş inden fnydalanamad ı k.
Yukar ıdaki misaller sadece bir kitab ı n kaynağını tayin ederken di ğer bir kitaptan
nasıl faydalan ı lacağın ı göstermek için zikredilmi ştir. Infihab esnas ında ayni isimli
bâblardaki mü ş terek metin mü şterek senedli hadislere dikkat edilmi ş tir. Oysa ki
sonuncu üç râvinin (cAbdallüh b. Muhammad al-Cucfi, Musaddad, Mal ıammad b.
al-Musannü) Buhüri,nin ileri gelen şeyhlerinden bulundu ğu, kitaplar ın ı doğrudan do ğ ruya kaynak olarak kulland ığı vazıh olarak anla şıimışt ır. (Bk. 1. numaral ı lâhik â)
2

Bk. «1» numaral ı 1 âhik a.

(5)

(4) (1)

Abu l-Wa lid HiAm

AbûcAsim ad-Dahhâk

(5)

Abıl Nucaym al- Fadl

Yakıyâ b. Bukayr

cA bdalcazîz b. cAb dall â

Yahya b. Qazaca

Qutayba b. saqd

cAbdallâb b. Maslama

cAbdalMh b. Yfisuf

(272)* (146) (101) (20) (14) (8)

(1)

(1) (5) ('

B
3. Buhârryi imam M

(*) Parantez içindeki rakamlar Bulıarrnin, yukarıda işaret edilen râvile
biri vasıtasiyle Imam Mâlik'ten alm ış olduğu hadislerin sayısını göst
(**) Rivayetlerin dak ılışları ve râviler hakk ındaki malâmat için bk. L L
(s. 205-304) ve indeks Il (s. 392-404).

.
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Aba Ahmad Marrâr
••••••

N

tl

■•-■

Muh. b. Yabyâ Abû Gassân

Yahya b. Sulaymân

cAbdallah b. Wahb

Muh, b. al-Musannâ

cAbdarrahman b. Mandi

cAmr b. (Ali

cAbdarrahman b. Mandi

al-Munzîr b. al-Walid

Aba Qutaybat al-Gar -adi

al-Humaydi
cAbdallah b.
•
az-Zubayr

Sufyân b. cUyayna

,rS'adaqa b.

cAbdarrahman b Mandf

Musaddad b. Musarhad

Yahya b. SacId

Yalıya b, Sulaymân

cAbdallah b. Wahb

.

cAbdarrahman b. Mand'i
cAll b, cAbdallâh
al-Madîn'i
cAbdallah b. Muh, b, Asma
ibrahi'm b. al-Munzir

MaCn b. cisa
Cuwayriya b, Asma
Maya b. risâ (**)
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lâki olduğu en yakın neslin daha evvelki faaliyetinden faydalanarak meydana getirdi ği kısmen müteaddit k ısmen de münferid bâblı eserlerinin teşkil ettiği anlaşılmaktadır.
Bu neticeye götüren bir deneme son zamanlarda iki nüshas ı elimize geçmiş bulunan Maşmar b. Ra şid (öl. 15'?) 'in Câmi"i ile Bulıaris
nin ve Muslim'in Şalıiilleri aras ındaki münasebete dair taraf ı mızdan yapılm ıştı '. Muslim'in doğrudan do ğruya adı geçen esere müracaat etmi ş olmasına mukabil Bulıart'nin yirmi kadar şeyhi vasıtasiyle faydaland ığı , onların kitaplar ına ayr ı ayrı baş vurduğu görülmü ştü.

Ayrıca ayni a ıneliye, tabi'inden Hammâm b. munabbih (öl.
101) 'in son zamanlarda bulunup ne şrolunan 'sinden Bulı arrye intikal eden hadislere tatbik edilince Na şit-in tahmini hilafına ilk kaynaktan de ğil de mütevass ıtlardan faydaland ığı anlaşılıyor L .
Mevzuubahs eserlerin büyük bir k ısmının kaybolduğu bu devirde, kesin bir şey söylemek mümkün olmamakla beraber, Bubarrnin kendi şeyhlerinin dahi bütün eserlerinden faydalanamad ığını,
Şcıhilı'ini mümkün mertebe elde edebildiği irili ufaklı eserlerden
hulâseten meydana getirdi ğini tahmin ediyoruz. Mesela o, Muslim'in 1540 kadar g,
3:1 <j ,JÇ » diyerek hemen hemen
kitabının her faslına naklettiği `Abdallah b. 'Abi Şayba (öl. 255)'nin bir kaç cildlik hacimli musannafından, yaptığımız mukabeleye
göre rivayet zincirini aç ıklayarak 4 tek bir hadis nakletmemi ştir.
L3 1 413 LI■ •
ifadesiyle serdetti ği hadisleri ° onun diğer
muhtelif kitaplar ından a aldığını zannediyoruz. Bu taktirde Bulıarf
nin, üstadının büyük musannaf kitab ını n rivayet hakkını alamamış
olması icab etmektedir.

Türkiyat Mecmuas ı Cild XII, s. 116-134
Ayn. esr. s, 121 i takibeden «1» numaral ı şema (Bubari'yi Hammâm b.
Munabbih'e bağlı yan rivâyet zinciri).
3 Bk. Tah ı lb at-tahzib VI, 6.
4 Rivayet zincirini göstermeden ad ı geçen kitaptan faydaland ığını zannediyoruz. Bu hususu «B u bar î 'nin ta ( Ii' ıl I e r i» bahsinde görece ğiz.
5 Bk. «3» numaral ı lahik
6 C Abdallâh b, cAbî Ş ayba'nin müteaddid eserleri için bk. İbn an-Nadim,
al-Fihrist s. 225.
2

68
Bulıârrnin kaynaklar ına dair bu umumi mülâhazadan sonra,
malzemeleri gibi fas ıl ve bâblariyle birlikte kendinden evvelki edebi.
yatı n mahsulü olup olmadığı meselesi üzerinde duraca ğız, Bulıârf
nin henüz halledilemiyen bir çok müş küllerinin, bu hususiye ıtinin
izahına ba ğlı oldu ğuna kani bulunuyoruz.

BUHÂRPNİN,
BÂBLARININ TASN İ FİNDE
KENDINDEN EVVELK İ EDEB İYATA TABI OLMASI

Umumiyetle Bulıârrnin evvelâ kitab ının bâblar ını meydana
getirdi ği ve bundan sonra hadislerini yerle ştirdiği, baz ı bâblara
uygun hadisler bulunmad ığı için ileride doldurulmak üzere veya
şartına göre uygun hadis bulunmad ığı nı göstermek maksadile bo ş
bıraktığı i iddia edilir. Yüze yakın fas ıl ve üç bin dört yüzü mütecaviz bâb ı ihtiva eden bir kitap 2 için böyle bir ş emayı önceden haz ı rlaman ın maddeten imkâns ızlığından ba ş ka Sahil:1'in hususiyetlerinin bütün halindeki mülâhazas ının neticesile asla ba ğdaşam ıyacak olan bu iddian ın Goldziher taraf ından da kolaylıkla benimsendi ği 3 görülmektedir. Buhârrnin di ğer hadis
musannıflarında bulunm ıyan bir çok hususiyetleri gibi, bâblar ı,
bâblarla ihtiva ettikleri malumat ı n münasebetinin tayini şarihleri
uzun uzadiye me şgul etmiştir. Onlar ın bu meselenin halli veya
izah ında mü şterek bir neticeye vas ıl olmadıkları muayyen bir asır
şarihlerinin mütenak ız izahlar ı ndan kolayl ıkla anla şılır. Hatta, muayyen bir şarihin, kitab ın mükerrer bir bâb ımn izahındaki fikirlerinin birbirine uymad ığı da vakidir. Çok zaman bu gibi izahlar
kitab ın müşkiline kül halinde cevap vermekten ziyade daha evvelkiyle irtibat ı ihmal edilmiş olup mevzii olarak kal ır. Tabiatile
Butıârrnin, bâblar ının ve kitabının şemas ı nı önceden meydana
getirip getirmemi ş olmasile bu bablar ı doldurmak hususunda kendi inisyativinin rolü, aksi takdirde evvelce mevcut musannaf bir
edebiyatı n bâblar ı nda bulunan hadisleri kendi ölçüsüne göre alm ış
olması arasında bir irtibat vard ır.
Butıârrnin bâblar ının tanziminde ve muhtevalar ının tasnifinde
eyhlerine
tabi oldu ğunu s ık sık ve en vaz ıh bir şekilde şarihleş
rinden al-Kirmâni (öl. 787) iddia etmi ş tir. Şârih, BulıarVnin Şahiti]

Bk. Hadyu's-sâri s. 6.
Bk. Qastallâni, I, 27.
3 Muh. Stud. II, 235.
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ini şerhi 1- esnas ında bir hadis kitab ında bulunmamas ı lazım gelen
şeylerle sık sık karşılaşınca kendisini sert bir tenkidden geri alamamış, hatta müteakip şarihlerin hayretini mucib olacak şekilde
şiddetli bir dil kullanm ıştır 2. Kanaat ımızca onun, müteakib şarihlerin reddine rağmen, bu itirazlar ı, Şahflı'in hususiyetlerinin kül
halinde göz önüne al ınışının bir ifadesidir. Bulıarrnin, kitab ının
bablar ının tanziminde ve muhtevalar ında şeyhlerine tabi olu şu
keyfiyetinin, meziyetlerini azaltaca ğına inanan şarihler, hassaten
İbn klacar bu gibi iddialar ı n reddini her şeye rağmen ifaya
çalış mıştır.
Kirman!, mezkûr iddialar ını ilk olarak Bulıarrnin K. al 'ilm'de
bir hadisi, birbirini takib eden farkl ı iki bâbda iki şeyhinden ayrı
ayrı almış olduğunu görünce ileri sürüyor : <Bâblar ve münase-

betler değişiyor, Buhârrnin Qutayba (öl. 240)' den gelen rivayeti
hadis naklinin manâsı beyanında Hâlid b. Mahlid (öl. 213)'den
gelen rivayeti ise şeyhin meseleyi tilmizlerine arz ı beyanındadır.
Bunun için de Buhârf bu hadisi, şeyhi hangi mesele için rivayet
etmiş ise o, meseleye aid bâbda rivayet ilh 3 demektedir.

`Ayni"nin bu hususta tasdik edici vaziyetine mukabil 4 İbn klacar :
Kirmânr nin, bunu şeyhlerinin musannafatındaki bâblara tabi oluşunun bir neticesi ... göstermesi şayan-ı itibar değildir, Buhârrnin
halini, ilminin vüs'atini bilenlerden hiç bir kimsenin, onun, kitab ı,nın bâblarında taklid ettiğ ini söylediğini bilmiyoruz. E ğer
vaziyet böyle olsayd ı başkalarına nisbet ile bir meziyeti olmamas ı
lâzım gelirdi. Halbuki muhaddislerin bir çoğunun nazarı nda Buyirrnin meziyetlerinden birini <taracim> ve biiblarındaki
iniszyativinin te şkil ettiğine dair bir çok rivayetler bize kadar gelmiştir. Kirmânrnin, Buhârrnin şeyhlerini taklid etmi ş olduğu şeklindeki iddiası ise, onu böyle bir meziyetten mahrum k ılar. Ayni
zamanda Qutayba ve Hâlid b. Mahlid'den her hangi birinin, bu
incelik mertebesine varm ış olmalar ı şöyle dursun bâblara göre
tasnif edilmi ş eserlere sahib bulundukları, onların hayat ve ahvalinden bahseden hiç kimse tarafından iddia edilmemiştir. Kirmân'i

2
3

4.

Bk. Brock. Suppl. I, 262.
Bk. cAydi VIII, 677.
cAydi I, 395-6.
Ayr ı . esr. I, 396.
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bunu kitabın ın muhtelif yerlerinde iddia etmektedir. Bu hususta bir
selefi bulundu ğunu da bilmiyoruz> demektedir'.
Kirmâni diğer bir yerde : <0 burada Sahl'in hadisini serdetmedi. Zira daha evvel zikretmi şti. Ya evvelki zikrile iktifa etmi ştir veya şeyhi bu bâbın izahında zikretmedi ğ i için böyle hareket
etmi ştir, demiş, İbn Hacar : <İkinci ihtimal çok zay ıft ı r, Buhâ
bâblarının izahında şeyhlerinin mesaisinden faydalandığın ı
kimserin iddia etti ğini görmedik, bilâkis ekseriyet onun bâbları nın
ta fsilâtın ın kendine has mesaisinin mahsulü olduğ unu söylemi şlerdir.
Böyle b'r ihtimale yol yoktur. Kirinân'i bunu bir kaç kere t-krarlamis durmu ştur. Her hangi bir kıymeti haiz de ğildir» şeklinde itiraz

etmiş tir 2 .
Fath al-bürf I, 136 İ bn Hacar'in bunlar ı n musannaf eserlerine aid her
hangi bir bilgiye sahib olmad ığı şeklindeki iddias ı pek sağlam değildir. Zira bu gibi
haberler umumiyet ile çok ş öhret sahibi olanlar hakk ında veya her hangi vesilelerle bize kadar gelmektedir, Bundan ba ş ka Qutayba b. Sacid'in «Hadise aid en-

teresan bir kitab sahibi olduğunu, ş eylerinin isimleri üzerine muhtelif renkli i şaretler koydu ğunu» bizzat İ bn Hacar nakletmektedir (Tahzib at-tahzib VIII, 360).
Zahab'i de onun üç tabakadan hadis yazd ığını kaydetmektedir Tazkirat al-Huff4
II, 30). Ayni zamanda Bulıarî Ondan 308, Muslim ise 680 hadis nakletmi ş tir
VIII, 361). «1» numaral ı Lahika 'da görülece ği veçhile
Qutayba'nin hadisleri geni ş bir da ğılım arzetmektedir. Bu keyfiyet onun, Buhari .nin do ğrudan do ğruya faydaland ığı eserlerden birininin sahibi o'Au ğunu göstermektedir. Hali". Mahlid'e gelince, onun, Bul ıfirVnin faydaland ığı kitab ı n sahibi değil
değil râvisi oldu ğu anlaşı lmaktad ı r. «1» numaral ı Lah ika 'da görülece ğ i üzere
Buhar'i 28 hadisin sonuncu ra‘;isi olarak onun ismini zikretmektedir, Bu hadislerin
26 sı nda Sulayman b. Bilal ikinci ravl olarak geçmekte mütebaki iki hadisin de
ikinci râvisini Mu ğîrat b. ( Abdarrahman ile cAli b. Mushir te ş kil etmektedir.
Bunlardan Buhari- nin Ijalid b. Mahlid vasıtasiyle üç kitaptan faydaland ığını zannediyoruz.
Esasen yukar ı da adı geçen Kirmani'de Buhari"nin, eserlerinin bâblar ına tabi
olduğ u şeyhlerin isimlerini tasrih etmemi ştir.
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Fath al-bürf IX, 100, İ bn Hacar bir defa da İmam ŞaficVnin, bâblar ının hadislerinde başkalarına tabi olu şu iddiası karşısında ? « Ş afici bu bâblar ı telifinde baş kaları na tabi olmak derecesine dü ş mekten çok uzakt ır» dem4ti Fath al-bi:Iri IV,
328).
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Bulıârrnin bâblar ına, Kirmânrnin ileri sürdü ğü itirazlardan
biri kar şısı nda İbn Haear bize Şakıi12'in, kaynaklariyle olan münasebetlerine dair ehemmiyetli bir bilgi de vermektedir : <Bu ve
bundan sonraki bâblarzn wudâ bâbzna mükerreren idhalinin sebebi
bazı ları için biraz güç anlaşı lıyor ... bâbları n birbirlerile olan münasebetlerinin inceliği Kirmâni tarafından anlaşı lmam ıştı r : Bu
bâblar arası ndaki tertibin esası nedir ?... Buhârî tertibde güzelliğe
ehemmiyet vermiyor, esas maksadz sadece hadislerin nakli ve onları n szhhatlerine müteallik şeylerdir, diyerek kendisi için tatminkâr
bir cevap veriyor. Kitâb at-tatsir'de Buhârrnin, bazı kelimelerin
izahı nda ileri sürdüğü fikirleri münaka şa ederken: Buhâri eğer
bunu terketseydi iyi olurdu. Bu onun kitab ın ı n meuzuu de ğildir s6züyle bizzat kendi iddias ı nı Oriiimilş tür. Buhârrnin sözlerinin esasznz anlamadığı bazı yerlerde bu gibi iddialarda bulunmuştur. Halbuki Bulı dri
- garib kelimelerin izahına dair, kitabında zikre'iiklerini
bu ilmin mensublarından `Ubayda (61. 210), an-Nadr b.
mayl (61. 203) ve Farrâ (61. 215)'dan ve diğer bir çoklarından alm ıştı r. Fıkhi meselelerin ekserisini Şâficrden, 'Ab ıl `Ubayd (61. 221 )
ve benzerlerinden, kelâmi meseleleri al-Karâbisi (öl. 245) ve İbn
Kullâb ve emsalinden alm ıştır. Kirmânrnin, Buhâri hakkznda : O
bâblarz arasında tertibte güzelliği esas tutmuyor, sözü ne kadar
garibdir. Bununla beraber o, kitabını bâblara göre tasnif eden hiç
bir musannzf ın B ızhâri'den başka bununla uğraştığı n ı gösterememektedir. Diğer taraftan muhaddislerin çoğu <Buhârrnin fzkhz bâblan
arası nda bulunmaktadır, demiştin °.

Bulıârrnin bâblar ının <tar â eim» yani isimlerile bu bâbların muhtevas ını umumiyet ile mukabele edip aradaki münasebetin vazıh olup olmadığını tesbite çal ış an fakat çok zaman böyle
bir münasebeti bulmaktan mahrum kalan Şarih 'Ayni bir defas ında «Sulıârryi taklidin afetine tutulmu ş olmakla> itham etmi ştir 2
Her şeye ra ğmen, bâblarını n muhteva ve tertibinde Bubârryi,
ş eyhlerinin kitapları na tâbi olmak iddias ına kar şı müdafaa edip
.

Fail' al-bdri I, 212-213. İ bn Manda'n ın nakline göre Bulınrî «Lafzi bi'lQurYı n malı hiqun» meselesini kendisine arkada şl ı k ettiği al-Karâbls'i'den alm ıştı r
(bk. Tahzib at-tahzib II, 362).
2 Ayni VIII, 677, Kirmâni”nin bu hususta serdetti ği çok ağı r hükümleri de
ileride görece ğiz,
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bir izah ve çı kar yol bulmağa çalışanlar bazan da hiç bir şey
yapamıyorlardı. Buhârrnin Şabih'inin en başında <bad" al-walıy>
f aslına idhal etmiş olduğu hadisin, bulunduğu fasl ile aralar ında
her hangi bir münasebetin mevcud oldu ğunu tesbit edememişlerdi. Ilk şarihleri ve Şalı ilıayn'den « mustahrac> adı altında
müntahab eserler meydana getiren baz ı kimseler, mezkür hadisi
bulunduğu bâbın dışına çıkarmak mecburiyetinde kalm ıştı Müteahhir şerhlere bakılınca şarihlerin çok garip te'viller ileri sürdükleri göze çarpar. Onlar çok zaman müellifin asla hat ırından
geçmiş olması ihtimali bulunmayan münasebetleri ileri sürerler.
Buhârrnin yine kitab ının başında ayni ş eyhten yani Humaydi(öl. 219) 'den nakletmi ş olduğu ikinci hadis de şarihleri bir hayli
hayrete dü şürmüştür. O. ş eyhinin bâblara göre tasnif edilmi ş
musnad'inde tam olarak bulunan bir hadisi hiç caiz olmayacak
bir şekilde yarı m nakletmiştir. Buharrnin, bunu belki de şeyhinin
hıfzından aldığı veya hıfzen zabtetti ği böylece hatırında yar ım
kaldığı ihtimalinden bahseden kimseye kar şı, bunun yani hıfzen
hadis naklinin ve şeyhlerinden bu ş ekilde alman ın hadis musanruflarm ın adeti olmadığı ileri sürülerek itiraz edilmi ş, diğer baz ı
şarihler de Buhârryi mazur gösterecek bir sebeb olmad ığı nı ifade etmişlerdir. Buharrnin bu yar ım olarak iyrad ettiği hadisi şeyhinin kitabında arayan ve hatada ona tabi olup olmad ığını tesbite çalışanlar ve böylece Buhârrnin şeyhlerine tabi bulundu ğunu
normal bir şey düşünenler aras ında Hattâbt (öl. 388) 2 ve 'Abü
Bakr b. al-cArabl (öl. 543) gibi, dokuzuncu asr ın meşhur şarihlerine nisbetle erken bir devirde ya şamış olanlar da vard ı 8. Her
halde Buhârrnin geni ş şemalı ve zengin bablı kitabı, şarihleri
muhtelif cihetlere sevkeden bir tak ım hususiyetleri ihtiva ediyordu. Bir kısmı : Kitap yarım kalm ış, Buharı' tarafından tebyiz edilmemiş, bir kısmı : Buhari bâblar ını tanzim edememiş, demiş, diğer bir kısmı bunları cahil müstensihlerin tahriflerine atfetmi ş, bir
kısmı hayret verici tevillere giri şmiş, al-Bâc£ gibi bazıları
da Buharrnin, sahas ının dışına çıkmakla bütün bu garebeti celbettiğini ve onun bâblarlyla muhtevas ı aras ında tezadlar bulunduğunu, Buhârrnin, hadis de ğil de fıkıhtaki selâhiyetini kabul edemişar1.1 al-11 att&bi 5 a. Fatiı al-barl I, 7 8.
Bk, liattâbf, Sarp al-Buheıri 8 a.
Bk. Fath al beırf I, 13 14; Qastallâni I, 59-55.
-
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yeceğini, bâblarla muhtevas ı arasında gösterilme ğe çalışılan mütebakatın çok zaman tasannu'dan ibaret oldu ğunu... söylemiş bulunuyordu 1. Kitabının babları aras ına <acaba bu mümkün müdür ?›
gibi bir tak ı m sualler doldurmas ı 2 'Abirl- Walid al-Baci 'ye göre,
Şalı iiı'e, ayni zamanda; vuku bulmas ı muhtemel fakat asla ortaya
çıkmamış meselelerle dolu bir f ıkıh kitabı manzaras ı vermişti. Tabiatile böylece baz ı yanlışlıklar yapmak tehlikesile kar şı kar şıya
gelmişti. Halbuki Imam Malik vuku bulmam ış meselelere cevab
vermekten şiddetle kaçı nm ıştı 3.
Buharrnin, bablar ı bakı mından oldukça erken bir devirde tenkide uğradığını öğreniyoruz. Kendinden önce yap ılmış olan tenkid ve tacyibleri, tevilleri ile önlemek isteyen 'Abil'll şba"isa b.
Sahl al• )Asadi (öl. 486) 4 nin bu işte muvaffak olamad ığını, tenkidlerinde pek çekingen İ bn Nacar bile, bu tip müdafaay ı bizzat
bir hayli yapt ı ktan sonra, itraf mecburiyetinde kalm ıştı 5.
Bâblarla muhtevalar ının arasında bulunmas ı laz ı m gelen münasebetin s ık sık kayboluş sebebini zaman zaman, Buharrnin üstadlarının bablar ına tabi oluşunda aram ış olmalarına rağmen, yukarıda iktibas etti ğimiz parçalarda görüldü ğü gibi, bu mesele bir
ihtilaf mevzuu olmaktan kurtulmam ıştır. Zaman zaman kitab ın
şerhlerinde, meselenin izahıyla ilgili, raslanılan delillerden ba şka,
Buharrden daha evvelki devre aid mevcud malzemeden fayda'anmak suretiyle yap ılacak bir mukayeseye ihtiyaç vard ır.
Bu malzemeyi esas itibariyle biri rival di ğeri de filolojik olmak üzere iki k ısma ayı racağız. Rivai malzeme ile Buharrnin
Şalıilz'inden daha önce telif edilmi ş olup nüshalar ı devrimize kadar mahfuz kalmış bulunan <m u ş anna f> hadis kitaplar ını kasdediyoruz ki, bunlar ın büyük bir kısmını hukuki malzeme teşkil
eder. <M u ş anna f> kayd ı, malzemelerini bâblara göre de ğil de
hadisleri Peygamber'den nakleden ilk râvilerine göre tertip eden
<M u s n a da kitaplardan tefrik zaruretinden do ğuyor. Kanaat ımızca Buhari, kitabının kaynağı olarak gerek münferid, gerekse mü-

2

Bu, hulasaten al-Mutawart cala taracim al-Bul3arrden alınmıştır (lb 2a).
Haclgu's-srı 11-12.

3

al-Mutatuari cella taracim al-Bul3arf 3b.

4

Eseri bize kadar gelmemi ştir.

5

Fath al-bari VIII. 274-275.
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teaddid bâblı mu ş anna f lara müracâat etmi ş esas itibariyle ayni
malzemeyi havi olup onlar ı bâblara göre tertip etmemi ş, bulunan
m u s n a d leri bir tarafa b ırakmıştır. Bu kanaat, ŞaM/y.'teki hadislerin kaynaklarına sık sı k işaret eden şerhlerin devaml ı rnütalâasından hasıl olmuştur.
Daha evvelki mu şannaf hadis kitaplar ı bahsine gelince, Bubari' uzak nesillerden ziyade kendilerine mülâki oldu ğu muhaddislerin kitaplar ından faydalanm ıştır. Bu netice «1< numaral ı 1 â h i k ada görüleceği üzere — senedlerinin mü şterek mülâhazasından doğuyor. Bu bakımdan Buhârrnin kendinden evvelki edebiyatın bâblarının tasnifine tâbi olu şunu göstermeğe çalışırken bu
tip kaynaklara ba şvurmak daha verimli olurdu. Meselâ Buhârr nin
otuz kadar yerde« `L';' LY » diye serdetti ği hadislerine, ibn 'Abi Şayba'nin bir kaç nüshas ı mahfuz kalmış Mu şannaf>
ının ilgili bâb ında hemen raslanaca ğı ümid edilirdi. Bu maksatla,
adı geçen esere müracaat edilince « J.1 Lf rivâyetiyle
Şailillte bulunan hadisleri ihtiva etmediği, ancak Buhârrnin senedlerini hazfetmek suretiyle ald ığı <mucallaq> hadislerden bir k ısmının, ilgili bâblarda bulunduğu şârihlerin ifadesinden ı faydalankaydiyle sermak suretiyle öğrenilmiş tir. «
»
c.3 1 ‘..!
dettiği hadislerin muhtemel kaynaklar ı ise adı geçen müellife âid,
İ bn an-Nadim taraf ından kaydedilen 2 diğer musannaf hadis kitaplarıdır.
Bu iş için işaret edilen evsafta bir kaç hadis kitab ı , ezcümle
Bulıârrn üstadlar ından al-klumayd1 (öl. 219)'nin Haydarabâd'da
bir hususi kütüphanede nüshas ının varlığı haber verilen <Muşannaf>1 3 ele geçirilinceye kadar, mukayese i şinde daha evvelki nesillerin mahfuz kalm ış kitaplarından faydalanmak zarureti vard ır.
Bu hususta en müsaid kaynak, İmâm Mâlik'in al-Muwattâ' ıdır. «2>
numaralı l â h i k a 'da görülece ği üzere, Buhâri takriben hadislerinin
onda birini Muwattâ'da mevcut olanlardan intihab etmi ştir. Şalyilyine gerek doğrudan do ğruya gerekse üstadlar ının kitapları vasıtasiyle alm ış olduğu hadislerin çok zaman ayni bâblara idhali,
bâblarma Imâm Mâlik'in bâb ba şlarında serdetti ği hadisleri alarak
Hadyu's-Seırl s. 14. 20, 21, 29, 39, 41, 53.
2 al-Fihrist s. 225
3 Bu mal ılmatı Prof. Dr. M. Hamidullâh'a borçluyum.
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yerleş tirmesi, bu bâblar ın taksimat ında da ayni unvanlar ı, kendilerini takib eden hadislerle birlikte alm ış bulunmas ı emetıcud hadis
edebiyatının tasnifinden faydalanm ış olduğu> na kaail şarihlerin
lehine, hassaten İbn Hacar'in reddi aleyhine kuvvetli deliller olarak ortaya ç ıkmaktad ır. Muwattâ'dan alınmış olan hadisler arasında böyle bir münasebeti ifade eden misallerden bir kaç ını ayırarak gözden geçirelim.
Mesela: Muwattâ' ın 4stiiıâçla» bahsindeki iki hadisin ayni
isimle alınması ı ve Muwattfi'm <ar-ruhsa
ş-salât frs-şawb alwâttid» adlı babının ihtiva ettiği hadisile birlikte alınması 2 <mâ
câ'a frş - şalât> 3 ve cal-mascid» 4 , <sutrat
5 <fadl şalât
al-camda> s ve bunlar ın en bariz misallerinden olmak üzere <Muwattâ'daki <kustıf» bal= teşkil eden dört ayni hadisin fasl ın bab-

ları içine alınmış olmas ı bu kabildendir.
Muwattâ
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Bulıiirii I, 68, st. 20 ve I, 69, st. 3
I, 81, st. 6
I, 89, st. 17 ve I, 99, st. 5
I, 1, st. 12
I, 105, st. 1
I. 131. st. 7
II, 34, st. 14
II, 36, st. 9
II, 37, st. 3
II, 37, st. 14
II, 38, st. 5

Muwatt'd s. 19.
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s. 47.
S. 66.
s. 56.
S. 52.
S. 42.
s. 62.
s. 63.
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Mu wattâ'
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Bu hususta enteresan misallerden biri olarak Imam Mâlik'in
Muwattâ'n ı n aş- Şaybâni rivayetinden alm ış bulunduğu bir kısma
iş aret edece ğiz. Bubâti
Kitâb al-'ilm'ini meydana getirirken hemen hemen her fas ılda gerek do ğ rudan do ğruya gerekse bilvas ıta faydaland ığı rivayetlerinde bulamad ığı <iktitâb

bâb ı için diğer bir rivayete müracaat etmi şti. Fakat Muwattâ'ı
mahtaç oldu ğu bâbın rivayetini yan ı nda bulunduran râvisinden
dinlememiş veya râvisi huzurunda okumam ış olduğundan
veya «t:J...t,» tabirini kullanamam ış, aşağıdaki iktibasda görüldü ğü
gibi, haberi isnâds ız bırakmıştı :
(el-J I
3
‘

ybti:3, 41.1i

:Al U., 4:4A

<.1.11

Zul
•

j.;

4:.11
;s. '"

L

Bulıâri'nin kendinden evvelki hadis musannefat ı nı n bâblar ı ile
olan bu münasebetinin tayini hususunda hayli verimli olan di ğer
bir mukayese Ma`mar b. Râ şid (öl. 152)'in <Cânıi» inden
ilgili bâblarına, rivayetlerinde Macmar ad ı nı bulunduran hadislerinin tesbiti ile ortaya ç ıkıyor. Bu mukayesenin daha enteresan
olan taraf ı Ma`mar b. Râşid'in tilmizi (Abdarrazzâq b. Hammâm
(öl. 210)' ın devrimize kadar intikal etmi ş olan MusannaPı run ayni
bâblar ında tatbik imkanında görülüyor. Burada sadece ad ı geçen
mukayesenin tafsilât ını havi yaz ım ıza işaretle iktifa edece ğiz 2 İbn
klacar'in, Şabilydeki fıkhi malzemenin kayna ğı olarak Imam Ş âfici
Muwâtta (aş- Şaybâni' rivâyeti) s. 389 ; Buhar î
Türkiyat Mecmuas ı , XII, s, 115-134.

31.
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(öl. 204) ve
Ubayd al-Qâsim b. Şallam (öl. 221)'i 'göstermi ş olmasına rağmen i bu tesir bak ımından İ mam Malik birinci derecede gelmektedir. Esâsen İmam Şafi`rnin ad ı Buharî tarafından sadece iki yerde 2 İbn 'İdris diye zikredilmi ş tir. Şarihler,
Buharrnin, bunlar ı Şaficrnin Kitâb al-'11mm'undan aldığını tesbit
etmiş lerdir 3. Fakat o, anla şılan Şaf`rnin kitabının rivayetini elde
edememiş olmas ı yüzünden, bâblar ının muhtevasının tanziminde
fazlaca faydalanamam ış alduğu için sarih bir rivayete delâlet edecek tabirleri kullanamam ıştır. Şalyilı 'inin bir yerinde İmam Malik,
'Abû Hanifa ve Şafici'nin fikirlerini bir araya getirip adeta bir nevi mukayesesesini yaparken, kitab ı bir hadis mecmuas ı karakterini tamamen kaybetmektedir 4 'Abû klânifa'nin ad ını neden tasrihten kaçınıp kitabında ilk olarak garip bir kinâya ile
J 33 >
tabirini kulland ığı bilinmemektedir 5.
'Abû `Ubayd b. Sallâm' ın bir kaç cepheli olan tesirinin fıkhi
taraf ı Kitâb al-'amwâl'ine aid bulunmaktad ır. Şalı tlyin hassaten
<buyfıc> a aid olan kı smındaki bâblarmın tanziminde K al-camwâl'den ciddi bir şekilde faydalan ılmıştır 13. Buhar?, İ mam Malik'in baz ı
hadislerini, esas me'hazi olan Muwttâ'a rücu etmeden 'Abû
( Ubayd'in K. al-'amıvâPinden almıştır 7 .
Buharrnin, evvelce mevcud kitaplar ın bâb ve muhtevalar ına
tabi olduğunu göstermek hususunda faydalanacağımız ikinci yani
filolojik malzemeyi daha geni ş bir şekilde tetkik etmek maksadiyle bu kitab ın ikinci k ı sm ı na bırakarak, burada şarihlerin,
izahlar ı meyanında bize verdikleri ipuçlar ının bir kısmını tesbite
çalışalım.
2
3
4

Fatb al-btire I, 213.
Bur Il, 129, III, 75 ; bk. Qastallân1 I, 35.
Fath al-biiri III, 83, III. 288.

Buhâri IL 129.
Buhâri Il, 129; Fatb al-beırf III, 288 ; Hadgu's-sâri s. 32.
6 «Bab ma yustahrac man al-bahr man al-canbar» de «wa cialal-Hasan
canbar
al-humus» sözünün 'Abü cUbayd'in K. al- 3amudirinin «Bal) al-humus f1ma yuhracu man al-bahr man al-canbar» bilb ındaır hadislerin senedleri at ılarak al ınm ış t ır (bk. K. al- )amzudl 336-340) ve bu hususta şarihlerin verdi ği bilgi
için bk. Fatb al-bârf III, 287-288).
K. al- )amwatin «al-humus WI-macadin wa'r-rikfiz» adl ı bâbından bir çok
kısımları, Buhâri, kitab ının ar-rikâz wag-humus adli bâb ına nakletmiştir (K. al'amwd 336-340) ve bk. Fatb alebtirf III, 288.
5
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Şahih'in ilk şarihi Hattâbi : <Bu kitabdadki garib lugatlere gelince, ben sadece kelimelerin i ştikaklariyle uğraşan, ve izahları için
bir takım delil ve misaller getiren filologların takib ettiği yolda yürâmeden ve onlar kadar işin derinliğine varmadan, hadis ehlinin
naklettiği bilgiler için zaruri olanile, şerhi uzatmıyalım diye, iktifa
edeceğim. Arayan, trınların esas menşe'ini 'Abâ `Ubayd'in Ğarib
ablı adis'ile benzer kaynaklarda bulur> demekle Buhârrnin, mu-

haddislere laz ım olduğundan çok fazla bir ölçüde filolojik kaynaklara istinad etti ğine, kitabının ilk şarihi Hattâbi şerhin en ba şında işaret etmi şti' .
Buhârrnin üzerinde şeyhlerinin kitaplanna mevzuubahs tesisinin mevcudiyetini tasavvur veya iddia etmeyi şerhile uğraştığı kitab ın meziyetlerini azalt ı r endişesile redde çal ışan ibn Hacar bizi bu hususta dolay ısıyla ayd ınlatanlar ı n başında gelmektedir. Onun, şerhinde verdi ği malâmattan ba şka Tacliq at-tacliq adlı eserini Buhârrnin bir nevi, kaynaklar ının tetkiki addedebiliriz.
Şalıiiı'de beşte bire yak ın bir yer işgal eden m a 11 a q hadislerin tahrici esnas ında, bu hadislerin iysal edilmi ş olduğu kaynaklardan, zaman bak ı mından Buhârrninkine tekaddüm edenlerin
zikri hadis edebiyat ının kaybolmuş bulunan kısmı hakkı nda geniş
bir bilgi vermekte, di ğer taraftan Kirmânrnin, Buhârryi kendinden evvelki edebiyatın bâblanna tâbi olmu ş göstermesi h ılsusunda reddetti ği fikrinin kendi aleyhindeki delille ı ini ortaya koymaktadır. Hattâ onun, Butrâ ıl şerhi bu tip delilleri, reddiyle birlikte,
yan yana muhafaza etmektedir. Tefsir fasl ında en bariz misallerini göreceğimiz bu tip münasebetlerden, kitab ın diğer fasıllarına
aid bir kaçını burada zikredelim :
İ bn Macar, Buhârrnin k. akimân'da rn uallaq olarak b ırakdığı bir hadisin (Abdarrahmân b. 'Umar az-Zuhri (öl. 246) 'nin
K. al-)imân' ında iysal edildiğini söylemektedir 1 . Ve yine ibn Hacar K. al-cilm'de <tahammul al-cilm3 in muhtelif meseleleri için şeyhi al-Humaydryi tabii bir kaynak olarak gösterip isminin tekrarından kaçınarak <<
şeklin-I,» veya «il".-1. 1
de kulland ığı tabirlerle şeyhi klumaydryi kasdedib Kitâb an-naklattab1, Sarp al-Bulytrf 3b.
2

Hadyu's-sari s. 17.
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wâdir'inden nakletti ğini söylemektedir 1. Onun ayrıca malzemeleri
bâb esas ına göre tasnif olunmuş Musned'ini de Bubarrnin bir çok
bâblar ın ın kaynaklar ı aras ı nda göstermektedir 2. İ bn klacar'in Buharrnin
al-Qur'dn'ı kısmı ndaki malzemelerini 'AVİ `Uubayd
(öl. 221)'in Fadad al-Qur'dn ile mukayesesi daha vaz ıhtır. Mesela o,
Buhâ.ri'nin iyrad etmi ş oldu ğu hadislerin farklar ını Fadd'il al-Qur'ân'dakilerle karşı laştırarak gösterir 3. Çoğu kaybolup ta bize kadar gelmemi ş olan Façlail al-Qur'dn unvanl ı müellefattan sadece
'Abtı `Ubayd'e aid olanla Bulıari'nin alakal ı bâb unvanlar ının mukabelesi bize kafi bir fikir verecektir 1. Bununla beraber Buharrnin
bablarm ı meydana getirirken ayni mevzuda bir tek kitaba de ğil bir çoklarına ınüracaat ile bir sentez yapt ığı anlaşı l ıyor.
Esasen onun iş ini bu sentezdeki muvaffakiyetile ölçmek laz ımdır.
Yoksa kendinden evvelki hadis literatüründen muhtasar bir <Câmic>
meydana getirme ğe kalkışırken (3400) kadar bab ını bizzat ortaya
koymayı p şeyhlerinin eserlerine tâbi oldu ğunu söylemek elbette
meziyetini azaltmak demek de ğildir. Bulıarrnin şeyhi 'Abû Bakr
b. 'Abi Ş ayba (öl. 235) ve şeyhinin şeyhi cAbdarrazaq b. Hammâm (öl. 211), in bize kadar gelen musannaf kitablar ı hatta
'Abû Nucay ın al-kluzaci (öl. 228) nin, tek mevzudaki Fitdb al-fitan'i 5 Buhara' ile mü şterek oldu ğu meseleler ve bunlara aid bâblar
üzerinde hakikaten Sahih'in kendinden evvelki musannaf hadis
edebiyatına nisbetle muhtasar oldu ğunu göstermektedir. Muhtelif
nevilere aid yüz m u sann af kitap meydana getirdi ğini bizzat Buhari'den naklettikleri, şeyhi b. al-Madini (öl. 234) nin 6 kitabFath al-bari I, 137-142. İ bn. Nacar birincisinde «Onun Buliarrnin şeyhi
al Humaydi oldu ğu mütelöas ın ı kitab ın mukaddimesinde ileri sürerken benden
öncekilerden birinin fikrine tabi olmu ştum, sonra aksine kani oldum...» demektedir. Buna ra ğmen, i şaret edilen di ğer bir yerde benzer bir meselenin yine al-klumaydi'nin Kitab an-navadir'inden al ı nm ış oldu ğunu söylemaktedir. Filhakika bu
kitab ı n bâbları hakk ı nda vaz ı h bir şey bilmiyorsak ta Buhâri'nin bir kaç kere daha ayni mevzuda ondan «t acli q» yoliyle alm ış olması , mezkür K. an-ntivadir'in
stalıammul al- 5ilm'e aid bâblar ihtiva etti ğini göstermektedir. Buhari'llin tacliqlerinin kaynak ifade etti ğini ileride görece ğiz.
2 bk. Hadyu's s-sâri s. 28, 34, 46, 51, 65, 70.
3 Fath al-bâri IX, 17, 28, 56, 57, 62, 74, 86, 87, 88.
- n'm bâblar ı n ı n fihristi için bk. Ahlwardt I, nr. 451.
4 Fadd'il al-Qurâ
Bk. Brock. Suppl. I, 257 ; zikredilen yegâne nüshaya At ıf Ef. Nr. 602 deki kı ymetli nüshay ı da ilâve etmelidir.
6 Tahzib an-Nawâwi II, 132.
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larından Şaliiiiine 303 hadis al ırken i elbette bablar ından da faydalanm ıştı. Yine Buhari <benzerini görmedim> diyerek 'medhettiği 2 bu şeyhinin muhtelif mevzulu musannaf kitaplar ının bablarmı benimsemişti. Buna mukabil hocas ı 'Ahmad b. Hanbal (öl.
234) 'in mu s ann af olmayan muazzam hacimli Musnad'inden tek
bir hadis nakletmek imkan ını bulmuştu >. Esasen Buharrnin kendinden evvelki edebiyattan bu şekilde faydalanışı devrinin bir adetiydi. Şeyhlerinden bir k ısmının hayatta bulundu ğu bir sırada, eserlerinden alarak kitab ı nın bablarma yerle ştirmeyi gizli yapılmış bir
şey değildi. Hatta şalıiiı'in baz ı rivayetlerinde <Bu bâbda hac bahsinde Mâlik'in İbn S'ihâb'dan aldığı hadisi naklederler. Fakat ben
tekrarlaımş olmak endi şesiyle alm ıyorum» şeklinde, Buharrnin, kendinden evvel meydana getirilmi ş kitabların bâblarile olan münasebetini en aç ık bir tarzda gösteren bir ibare de vard ır 4.
Daha evvelki edebiyat ın bablarına tabi olma keyfiyeti <al-Kutub as-sitta» nin hepsinde müşahade olunmaktadır. Mesela ibn Maca'nin hemen hemen her bab ını 'Abû Bakr. b. 'Abi Şayba (öl. 235)'den almış olduğunu görmek hadis musann ıflarının kendilerinden
evvelki musannefattan ne kadar çok faydaland ıkları ve kitablarının bablarım meydana getirirken daha evvel mevcud olan bâblardan ne kadar çok şey ald ıkları hususunda kâfi bir bilgi vermekte.
dir.
Hatta <al-Kutub as-silta> diye meşhur olan hadis musannefatına, evvelce mevzulara göre tasnif edilmi ş malzemenin, hulâsa
şeklinde, yeni bir tertibi nazariyle bakmak bizzat musann ıflarmın
te'lif maksatlar ına uygun bir hareket tarz ı olacaktır. Bu hususta
Buharrnin Şalı fliine dair zikrettiğimiz delillerden ba şka 'Abıl Dâwud as-Sicistâni'nin, Sunan'ini te'lif maksat ve metotlar ından bâhseden Ris â/a'sinde bizim için çok ayd ınlatıcı olan bir ibare vard ır.
O kaynaklara dair hayli enteresan malûmat verdikten sonra :
«Sunan'da sadece ahkâmı tasnif ettim, zuhd kitaplar ı nı, fazâil-i
âmâl ve sair mevzularla ilgili kitapları tasnif etmedim. Buradaki

Tah ıfb at-Tahzfb VII, 357.
Bunu müstakil kitabı Rafa al-yadagn'da söylemişti, bk. Tahzilı at-tahıfb
VII, 356.
3 Rictil a ş-ş alı flıagn I, 5.
4 Hadgu's-saıl s. 13
2
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hadislerin hepsi ahkâma dair olup dört bin sekiz yüz kadardır'

demektedir.
BuharPnin, kendinden evvelki edebiyata tabi oldu ğunu, ve ;Sabablannı tanzim ederken kendine tekaddüm eden tasnif faaliyetine uyduğ unu söylemekte her halde, onu şahsi' tasarruftan mahrum bir duruma düşürmü ş olmuyoruz. O kendi intihab kabiliyetini
ve bunlar ın te'lifindeki muvaffakiyetini her hadis al ışında gösterebiliyordu. Mesela, Muzuâttâ'ın pek te baş taraflar ına isabet etini.
yen <Mâ câ'cı frl-Qur'ân> babındaki bir çok hadisin en uygununu seçerek kitab ının «bad'al-walıy» adl ı ilk babına geçirmekle
kendi tasarrufunu da göstermi ştir 2. Burada şimdiden söyleyelim ki
ButıarVnin, bu bâblardan intihab ederken kendi sübjektivitesini hakim kıldığı mesele s ıhhat bakı m ından hadislerin tefriki meselesiydi.

‘-;x:.0 1

Risâlat 'Abi Dawticl as-Si-

r

.,-"Y ı Y ı ,:r:_ıı

j lgK ûlr ‘;11 .9

cistânf f î wa şf
likitâb as-sunan s. 8.
2 Muwatteı s. 68, Bulıâii I, 6, st. 8.
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TAIIQLERİ
Buhârrnin
aş- şadıih'inin diğer hadis kitablar ına nisbetle en garib taraf ını <t acli q> diye adlandırılan isnads ız haberler
teşkil eder. <)Abbaranâ> ve «baddasanâ> tabirleriyle serd edilen hadislerin yanında «
» , « cs>.) » , « J » gibi tabirlerle isnâdsiz olarak alınan hadislerin hükmünün ne olduğ u ve Buhârrnin
» , » L u » tabirlerinin yan ında diğer muhaddislerce hemen
hemen hiç baş . vurulmayan diğer tabirleri s ık sık kullanmış olmas ının sebebi, hususiyetleri, müteakip as ırlarda izafe
edilen şartlara uygun olup olmad ığı gibi sualler Buhârrnin
tasniiinden takriben bir as ır sonra hadis edebiyat ının,
üzerinde bir hayli münaka şa edilen mevzuu olmu ş, aradan bir hayli zaman geçmiş, ve Buhârrnin kitab ı etraf ında toplanan geniş faaliyetlere rağ men, tatminkâr bir cevap verilememi ştir. Bu isnads ız
haberler, (7397) kadar isnâdl ı hadise mukabil (1341) gibi bir rakamla i kitabın büyük bir k ısmı nı teşkil eder, ve bunlar • ayni uslûbla serd edilip Peygamberin zaman ına kadar ç ıkmayarak sahabede kalan «m a w q û f >, tâbl'iinde duran «m a q t fıc> lardan hariedir ; kitabın takriben be şte birini te şkil eder. Aralar ı na, diğer muhaddislerin hilâfma, Buhârrnin baz ı iilologiardan aldıkları da girer.
de
Kaynaklar ın verdiği malûmattan anla şıldığına göre,
mevcud bu gibi merviyat ı ilk defa ciddi bir şekilde göz önüne
al ıp <t a 1 î q> diye adland ıran kimse, Buhâri ve Muslim'i iik ciddi tenkide tabi tutmu ş olan 'Abii'l-Hasan ad-Dâraq ı4ni (öl. 285) 2,
daha sonra, ayni isimle, al-Cam` bagna'ş-şaiıihagn'inde mevzuubahBuhörVnin bu hadisleri, muhtelif ta'dada göre bir tak ım ihtilâflar arzeder. Bu rakam İbn klacar'in tadad ının neticesidir. Mükerrerler dahildir ve kendinden evvelkilerin tadad ına 129 hadis daha ilave etmi ştir. İbn aş- Şalalı'm ve an-Nawawi'nin te şbitine göre mükerrerlerle birlikte Buhâri'de 7275 hadis vard ır. Mükerrerler ç ıkarı lınca 4 bine iner (bk. Hadyd s sifıri s. 465, 468.
2 Bk. Hadyu's-sâri s. 344
-
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eden 'Abû `Abdallâh al-Humaydi (öl. 420) olmu ştur 1. Bu tabire
Bulıarrnin, 'İ clâm al-mulıaddis adıyla Şcıiıiiı 'in ilk şarihi al-Hattâbi
(öl. 388) taraf ı ndan meydana getirilen şerhde 2 raslanamarnaktad ır.
Hatta Bul-At-1'11in Sahfh'inin bu hususiyeti onun yan ında, daha
sonraki şarihler aras ı nda olduğu kadar alâka bulamam ıştı r. Hassaten Humaycli' nin faaliyetinden sonra mu ş talab al-hadis kitabları nın bâblar ı arasında yer alan <t a 1 i q> lere, İbn Hacar (öl 852)ifadesinden anla şı ldığına göre- ilk defa olarak müstakil bir kitab
tahsis etmi ştir 3 . Onun Tactiq al-tacliq adlı eseri 4 Bu lıârrnin kaynakları bak ımından bizim için zengin malümat ihtiva etmesine ra ğmen, «t a I i q> lerin sebep ve izahlar ı hususunda kendinden evvel ileri sürülen görüşlerin vuzuhsuziu ğunu giderememiştir.
İbn Hacar, bir hadis istilah ı haline gelen, haddi zat ında Buhürl'nin Şa/ıii.l'inin bir hususiyetinden ibaret bulunan et a '1 i q> i
şöyle tarif eder :
«T a `1 i q şeyhten s a m ü' yol iyle al ındığı nı göstermeyecek,
(meselâ. J3
ve Jlı gibi,) kat'i veya
, Say ,
yarı kat'i bir ifade ile isnâddan br veya daha fazla ş ah ıs hazfetmektir. Eğer kat'i bir ifade kullan ı l ı rsa (J3 gibi) kendinden al ınanı n sıhhatine delâlet eder. Yaln ız (onun hazfolunan senedinin) râvileri üzerinde dü şünmek icab eder : Eğer bunlar siqâttan iseler ta'liqlerindeki sebeb bu hadisin, kitabda bir yerde daha, veya manas ını n o bâbda, diğer bir vas ıta ile bile olsa bulunmuş olmasıdır ki ihtisaren ona bir nevi i şaret edilmiştir veyahud
bu <t a i q, muhaddisin şeyhinden samâ` yoluyle al ındığı nı fakat
bu şeyhin t edl is le tanındığırı (yani ınülüki olmadığı bir muas ı .
rı ndan mülâki olmuş gibi rivayet eden kimselerden oldu ğunu) veyahud hadisin m e v q u f bulundu ğunu yani hadisin ancak sahabeye kadar ç ıkabildikini müsned olmad ığını gösterir ki mawquf'da
bu kitab ın Şalıiiı'in mevzuuna dahil de ğildir (Çünkü Peygamber'e
kadar ç ıkan hadisleri toplamay ı gaye edinmi ştir). Veyahut ta bunun râvileri aras ında haddi zat ında siqat'dan olmakla beraber ha1 İ bn as- Ş al4 s. 72 ; al-c İra0, at- Taq yid
2a ; Tadr?b ar-râvi 75-76.
2 Bk. Brock. Suppl. I, 261.
3 Hadyu' s-sârî s. 17.
4 Brock. G. II, 81, Suppl. II, 73.

s. 72 ; tacliq at-taciiq
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disin zabt ve naklinde Müellif
`Abdallah al-Buharrnin kitabında şart koştuğu dereceye yükselmiyenler vard ır. Müellif hadisini bazen doğrudan doğruya taliqan yani senedini k ı saltarak
al ır. bazan da, miitabacat yoluyle alır. Bu da yukar ıdaki muhtelif sebeplerden birile <cazm> (yani kat'i, mesela : gala fulânun, rawâ fulânun) sigasiyle yap ılır... Musanıf, şayed t a m r î çl (yani kati
olmayan mesela : yucialu, yurwa) sigasiyle bir hadis alm ışsa bu
takdirde hadisin isnad ında, t acliq de zikretti ği şahsa kadar zayıf
bulduğu bir şahıs var demektir. Yaln ız bazen bu zay ı flık başkaların ın seneddeki illeti görmemi ş olmasından veya mühimsememelerinden dolayı sahih kabul edecekleri kadar ehemmiyetsiz derecede de olabilir. Bu tarzda, muallak olarak al ınmış bulunan hadisin birinci kategoride oldu ğu gibi senedinde teernmüle sayan şübheli bir taraf var demektir.
İşte kitabdaki bütün talicilerin hükmü budur. Kendilerinden
hadis dinlemiş olduğu şeyhlerinden yapt ığı taşlisqlere gelince :
İmam DAbti 'Artır b. aş-Salah (öl. 643) ' ın zikrettiği vechile, burada <gala» «can» hükmündedir, bu da senedde ittisal mahiyetindedir, demektedir. Buhari'nin, al-Qacrıabi gibi şeyhlerinden aldıklarını ayni kategoride göstermi ştir. Hakikatte Buharrnin, şeyhlerinden yapt ığı taliqlerin de diğerleri gibi olduğu meselesi tesliminden kaç ınılmayacak bir hakikattir. Şu kadar var ki, şayed 3uhari
cazm sigasile kaydettiği taliqlerinde hadisle ı in ve senedlerinin sahih olduğunu ifade ediyorsa bu takdirde onun, hadisi tacliqon rivaget ettiği şeghinden dinlememi ş olduğ u ihtimali ortaya çıkar. Bunun delili de kitab ında taliq yoluyle zikretti ği bazı hadisleri, diğer bir yerinde şeyhiyle kendi aras ı nda diğer şahıslar vas ıtasile rivayet etmi ş olmas ıdır... T â r î h'inde şeyhlerinden baz ı hadisleri taşlisqan alıp ondan duymad ığı nı tasrih ettiğine muttali oldum. Mucawiya'n ın terceme-i halinde :
diyip bir hadis zikretmiştir. Şayed sen : Bu,
Buhârrnin müdellis olmas ını iktiza eder„ dersen, 'Abla (Abdallah
İbn manda'den ba şka hiç himse Bulıarryi tedlisle itham etmemi ştir, onun bu itham]. merduddur.... BuharVnin <gala lana> veya
"gala yahud zâdanâ veya zadani, "zakara lana„ , «zakara
11» tabirlerine gelince, hadisleri «a t r a f» adl ı kitablarda toplayanlardan biri, bunlar ı taliciler s ını fı na idhal etmiş ise de, mucallaq
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değildirler. 'Abisi Cdfar b. Hamdan' ın : Bunlar ca r çl ve munâw ala'yi ifade eder, demi ş olmas ı na rağmen senedde sarih bir
ittisal ifade etmektedirler. İbn Manda de benzer bir şekilde :
Bunlar icaz a ifade ediyor, demi şti. Eğer söyledikleri tahakkuk etse bile yine umumun fikrine göre bu tarzda al ınan
hadisler senedde ittisal ifade eder. Ayr ıca baz ı muhaddisler :
Bunlar Buharrnin şeyhlerinden müzakere esnas ında naklettikleridir, demişlerdir. Hakikatte bütün bunlar indi hükümlerden ibarettir. Bulıarrnin bu ve di ğer tabirleri kullan ışında muayyen bir
maksadı vardır, ve bu tabiri sadece "mütaba ca t„ ve " ş a w â h i d ,. olarak getirilen veya "mawqüf „ olan hadisler için kullanıyor. şalıtle'inde "gala lana„ tabirini kulland ığı bir çok şeyler
vard ır ki, bunlar ı diğer eserlerinde lafziyle kulland ığını
ve bunun aksini yapt ığını (yani eserlerinde ‘,13 tabirile ald ıklar ı ndan baz ılarını «tıaddasana» tabirile iyrad etti ğini) da
gördüm. Eğer bunlar onun yanında "icâza„ g3hud "mundıoala„ veya
"mulditaba„ ifade etmiş olsaydı Bulıari bunlara i şaret etmeden
« t~.a> » tabirini kullanmazd ı. Eğer bizim, cazm (kat'?, mesela
gala) ve tamriçl (pek kat'? olmayan) tabirlerinin hükmüne dair
ileri sürdüklerimize, Bulıarrnin ancak tek senede malik olan hadislerinden kitab ına sokduğu ve bunlar aras ında ravileri üzerinde
şüpheler vaki oldu ğu halde bunlar için de cezm ifadesi kullanm ış
olması ileri sürülerek itiraz edilecek olursa o zaman cevabımız
şundan ibaret olacakt ır : Bullat-I, bu ilimde Allah ın, kendisini yükseltmiş olduğu bir mertebededir. O, "carb ve ta`dil" de otorite sahibi muhaddislerden biridir. Ba şkası taraf ından c a r I> ve
t a d î l d e şüphe izhar edilmiyen bir şahsi "siqa„ dan kabul
ederse di ğer bir şahsın sözü onun hükmü aleyhinde bir delil te şkil etmez. Çünkü o müctehid bir muhaddistir. Bununla beraber
" c a z m „ sigasiyle taşliq ettiği hadislerin, Şahilı'indeki ideal şartlar ına muhakkak surette uymas ı lazım geldiğini söylemiyoruz. Her kim bu t a h rie'i (hadislerin senedle iyrad edilen kaynakları nı tesbit eden bu kitab ı) dikkatle okuyacak olursa "caz m „
sigasiyle m u ca 11 a q olarak al ınmış hadisler aras ında sadece zayıf senedli bir hadis bulam ıyacağını hatta merfû hadisler aras ında da böylesinin olmad ığını görür. Esasen büyük muhaddislerden
hiç biri de bunu tecviz etmemi ştir. Şayed : "tamri „ sigasiyle
kitabında bazı hadisler iyrad ve sonradan di ğer yerlerde isnâd

87
etmi ştir ve bunlar isnâd edilmedi ği halde onun şartlar ına göre
veya başkalarının şartlar ına göre sahih olabilirler, denilecek olursa o zaman da şöyle cevab verilir : Bulıari, kitab ına bu şekilde
hadis aldığı takdirde, ya m u a 11 a q hadisleri ihtisar etmi ş, veya
hıfzından manas ını rivayet etmi ştir. Hadislerin bu iki tarzda rivayetinin cevab ında ihtilaf bulundu ğu için cezmedip kat'i bir siga
kullanmıyor ; bu, kitab ının diğer yerlerinde isnâd ettikleri için ileri sürülebilir. Kitab ın ın diğer yerlerinde isnâd etmemi ş olduklarını ise, gizli illetleri bulundu ğu, mesela, inqita ve ihtilafl ı veya
zayıf bulunduklar ı için ... böyle nakletmi ş olmas ı muhtemeldir.
"T am r î çl „ siygas ının sahih hadisler için de kullanıldığı söyleniyor, fakat benim anlad ığı ma göre, Bubari sadece bir illeti bulunan hadisler için « tam r î d > siygas ını kullanm ıştır. Her ne kadar
bu illetler pek kuvvetli olmasalar da ...
Şayed sen : Bubarrnin < caz m siygasiyle m u ca ila q olarak aldığı hadislerin tamamile sahih olduklar ını ikrar ettiğine göre
bu kitabda onların senedlerini ortaya koyma ğa teşebbüs külfetine
katlanmaktaki maksad ın nedir ?», diye soracak olursan, bu, Sözlerimin delillerini ortaya koymak, muhalefet iddialar ını reddetmek
içindir ; muhalif, Bubarrnin ta'liken alm ış ve sonradan isnâd etmemiş olduğunu görürse, bunun senedlerinin munkati oldu ğuna
hükmeder ve hassaten Butiarrnin şeyhinin şeyhlerinden ve daha
uzak tabakalardaki ravilerden taliken alm ış olduğu hadisler için
böyle bir hükme var ır> 1.
Işte Bubarrnin sonradan < t a '1 i q > ad ı verilen kısımları için
Ibn klacar'in ileri sürdü ğü izah budur. Bu, kendinden evvelki izahları ihtiva etmesi bak ı mı ndan mühimdir. Bubarrnin Şahih'inin
şerhi için en uygun asr ın mahsullerinden birini te şkil ettiği halde,
daha evvelkilerin < ta` 1 i q > diye adland ırdığı meselenin izah ında
hiç bir terakki kaydetmedi ği, hatta daha çetref il bir hale sokduğu görülüyor. Ibn Hacar kendinden evvelkilerin k ısa ve basit
izahlarına mukabil muhtelif cepheli ve kompleks bir hal şekli ileri
sürmeğe çalışıyor. Fakat tam olarak halledemedi ğini anlam ış olmalı
ki kendi kendine baz ı sualler sorup <Her halde Bulicirrnin bir
maksadz vardı», diyerek bazan da münaka şayı , Butıarrnin mertebesinin yüksekliğine havale etmek suretile i şin içinden çıkmağa
İbn Hacar, Tacliq at-tactiq 2a-8a.
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çalışıyor. Şerhinin mukaddimesinde de ayni vuzuhsuzlu ğu hatta
biraz daha ileri safhada muhafaza etmektedir. O kendinden evvel
ileri sürülen bir çok ihtimalleri redde çal ışırken bazan da tezada
düşmektedir i.
Mu ş t alah al- lı ad? ş kitablar ında, bu mesele bir kaç yerde, Buhârt ve Muslim'in muttas ıl isnâdlarla rivayet ettiği hadisler
bahsinde, tacliq için ay ırılmış olan müstakil bâbda ve < t a ham m u 1 al -ci l m > in muhtelif bâblar ında 2 dağınık olarak ele
alınır. alirki muhtelif bâblarda, meselenin da ğınık bir şekilde
bulunan izahları nı bir araya toplamak suretiyle okuyucunun i şini
kolaylaştırmıştır 3.
Dâraqutni (öl. 385) ve 1:lumayclf (öl. 388) taraf ından <tacliq»
diye adland ırılıp munkati senedler hükmünde bulunan ve di ğer
tam senedli hadislerle ayni derecede addedilmeyen bu tip merviyyatın daha sonraki müellifler aras ında zahiri şekilleri göz önüne
alınarak bir kaç kısım altında mülâhaza edilmi ştir. Onlara göre
bütün şekillerin istimâlinde Buhârrnin ayr ı bir maksad ı vardı r.
Dârakutnrnin muas ırlarından `Abdallüh b. Manda (öl.
395) meşhur muhaddislerin, <q ı ra'a t, s a m ü', m u n â w al a, ve
i c â z a> husundaki ihtilüflarma dâir telif etmi ş olduğu eserinde,
»
Buhürrnin <q âla la n â> tabirile naklettiklerinin «icâza», «
tabirlerinin, kendilerinden dinlememi ş olduğu ş eyhlerden dinlemi ş
gibi gösterdiği manasına <t adli s> ifade ettiğini söylemişti 4. Fakat ona bu fikrinde tabi olmay ıp Bulıürrnin mudellis olduğu iddiasını şiddetle reddetmi şlerdi 5 . İbn aş- Ş alülı (öl. 643) 'ın verdiği malûmata göre daha önce -)Abü Caşfar b. klamdân an-Nisübürf, Buhürrdeki
J ıi» tabirinin ca r çl ve munâwala oldu ğunu
söylemişti °. Fakat bu izah tarz ı Buhürrnin Şalı iiı 'inin diğer bir çok
yerlerinde benzer hadislerin senedlerle iyrad edilmi ş olduğu haklı
olarak şarihler taraf ından ileri sürülerek reddedilmi şti.
Bk. Hadgu's-sâri 12-17.
Maselâ bk. İbn a ş-Salah 20-26, 72-78, 167-169 ; Tadr -ilı ar-rând 35-37,
75-76, 128-131.
3 Bu hususta Suyüti"nin hükmü için bk. Tadrib ar-râzuf s. 76.
4 a l-^ İ r â g î at-Tagyid wa'1-.)-Ic413 s. 74 ; tactiq at-tactiq 2b. Tadrfb ar-r'dw1
s. 130.
5 ayni yerler.
6 İbn a ş -Salah s. 76, ve Tadrib ar-r&zoi s. 145.
2
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İbn Hacar'in yukar ıda nakledilen ifadesinden anla şılacağı üzere, her halde usulcular ın, Buhârrnin kitabını n bu hususiyeti üzerinde ileri sürdüğü fikirler, içinden ç ıkılması imkânsız bir labirent
manzaras ı arzetmektedir. Zira onlar bir taraftan < q â 1 a>, «r a w ü»
ve «zakara> di ğer taraftan <gala lanâ, zakara lanâ>, <ravâ
1 a n â>, <z âdan â» ve öbür taraftan <q i 1 a>, «y u r w â», «y u z k ar u> tabirleri için ayr ı ayrı sebeb ve hükümler dü şünüyorlar ve
bunların biri veya bir k ısmı için kitabı n bir yerinde ileri sürmü ş
oldukları ihtimal ve tevilleri diğer yerindekilere tatbik edemiyorlard ı.
Esasen öncekilerin sadece "t a 1 i q„ diye adland ırdığı bu nevi
sonradan ‹q â 1 a> ve benzerleri için, "t aliq m a c z û m„
ve mechul siygasiyle olanlar için ise <t a '1 i q ğ ayr maczû m> tabiri kullanılmak suretiyle ikiye ayr ılm ıştı 1. Dokuzuncu asnn şarihleri yanı nda bu sonuncunun "t a`liq bi ş i ğ at at- tamri çl„ diye
bir unvan kazand ığını görüyoruz 2 Hatta bu tabir o kadar yeni
idi ki Şârih cAynT istimalinden evvel onu tarif etmek mecburiyetinde kalmıştı 3
Izah ve gösterilen sebeblerin tatminden uzak olu şu bir tarafa b ırakılacak olursa, Buhârrnin kitab ı nda bu üslûbla bulunanlar ı senedlerle zikredilmiş olanlarla ayni hükümde tutmak ekseriyetin temayülüne daha uygundu. Çünkü içinde bulunan her şeyin doğru olduğuna
dair edilen yeminin cevaz ı teslim olunan bir kitabın 4 , böylece büyük bir kısmını menfi bir hükümle mahldı m etmekten korkuyorlardı. Bu gibi bazı hadislerin münkati oldu ğu iddiası ndan istifade edebilen İbn klazm az-Zahiri (öl. 452) baz ı şeyleri reddetmek ve bazen de kendi görü şüne göre uygun deliller ç ıkarmak imkânın ı bulmuştu. Meselâ Buhârrnin Mâlik'den t alik en ald ığı bir hadisin
müknati olduğunu iddia ve dolayisiyle redde çal ışmıştı. Bunu yersiz bulan 'Ayni, hadisin, şöhretinden dolayı böyle munkati b ırakıldığını söylemişti. Filhakika hadisin muhtelif kaynaklarda isnad ının bulunmuş olması İbn Hazm'in iddias ını tamamile mesnedsiz kılıyorsa da `Aynrnin de izal-iı Buhârrnin taliqlerinin, bütün halinde göz
önüne al ınmadan ileri sürülen mevzii bir izah' olmaktan ileri geçememektedir 5 Buhârrnin taliqlerine dair müstakil bir eser meyda.

.

.

al-ciraqi, at-Tagyid
s. 77.
Bu tabiri İ bn Hacar bol bol kullanm ışt ır (Tactiq at-tacliq 2b-3b).
3 cAyni I, 321.
4
İ bn as- Şalalı s. 26, ciracii, at-Tag,yid wa'l ıft213 s. 26.
5 ( Ayni I, 291.
2

90

na getirmiş olan İbn klacar ise müşkili halletmekten uzak baz ı
fikirleri sı ralamak ile iktifa edip hiç bir şey söylemiyor ı Hadis
kitaplar ında bu gibi delilleri toplamakta biraz aceleci olan İ bn
klazm bir defasında Bulıârrnin kitab ını n diğer bir yerinde isnâd
edilmiş olan bir mu` a Ilak hadis hakk ında : munkati'dir, sahih hükmünde de ğildir, diyerek oldukça mühim bir hükme varm ıştı . Fakat muhalifleri Şabib'de bir defa da isnâd edilmiş olduğunu tesbit ederek red imkân ım bulabilmişlerdi 2. İbn Hacar, Bubârrnin
bu ta'likini sadece diğer bir yerde zikredilmi ş olmas ına hamletmişti 3
İşte muştalabı
kitabları nın ilk defa olarak ortaya
konduğu 4 devirden itibaren, Bulıâri ve Muslim'in hadislerinin tenkide tabi tutulup muhaddislerin «lıaddasanâ» ve ahbaranâ> gibi
meşhur lafı zlar ı hilâfına «qâla> ile iyrad edilmi ş olanların ın tacliq
diye adlandırılan nevileri üzerinde bir kaç as ır ileri sürülen ihtilaflı görüş ler bir taraftan münaka şa edilip dururken di ğer taraftan ayni kitaplar ın bâbları ve «tabammul al-cilm» in k ısımları aras ında <vicâda> diye di ğer bir nevi'n, tarif ve izah edildi ğini görüyoruz.
Bundan evvel, hadislerin nakli meselesinde, muhtasar bir şekilde
göz önüne ald ığı mız, fakat şimdi Butıârrnin asırlardanberi münakaşa edildiği halde bir türlü halledilemiyen mü ş kiline tatbik edeceğimiz bu nev'in, cqâ 1 a» tabiriyle rivayet edilen hadisleri m u `a Ila q diye ilk olarak adland ıran Dâraqutni (öl. 385) 'nin devrinde ilk mu ştalah al-hadis kitab ı nın müellifi Râmhurmuzi (öl. 360)'nin al-Muhaddis al-fdsil bagn ar-rdwi wa'l-wâ'i adl ı kitabında
maruf olduğ unu görüyoruz. Fakat nedense as ırlarca bu iki nevi
daima birbirinden ayr ı mülâhaza
Muştalab al-badis kitablar ının <vicâda> hakk ındaki tarifini şimdi gözden geçirip <t a I î q> diye adland ır ılan şekilde alınan hadislere ne dereceye kadar tatbik edilebilece ğini görelim :
<Wicâda> bedevi arablar taraf ından kullanılmış olmayı p
kökünden, sonradan yapılmış bir masdardır. Bir şahsın, diğer bir
.

•

Fatlı al-bâıl I, 91.
2

Bulıâr İ VII, 107, İ bn a ş - şalâh s. 73.

3

Fath al-beıri X, 45.

4 Bu mevzuda ilk eserin ar-Râmahurmuz'i taraf ı ndan meydana getirildi ğine
daha evvel i şaret etmi ştik, ayr ıca bk. Tadrib ar-râwi s. 9,
Râmahurmuzis (Köprülü Ktb.) nr. 94a-96b.
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şahıs tarafından rivayet edilen hadisleri muhtevi ve bu ikinci şahsın bizzat el yazısile olan bir kitab ını bulması, fakat onun bu kitap sahibine mülaki olmam ış bulunması, şayed müIakıl olmuş ise
muhtevasını ondan dinlememiş olmasıdır ki bu takdirde,
,.:)% veya
demesi, şeyhini zikr, isnâd ve metnini 'oldiyahut ,:)54
duğu gibi nakletmi ş bulunması veya,
yerek isnadı n mütebaki k ısmını saymas ıdır. Eskiden ve şimdi normal olarak takib edilen yol budur. Bu tarzda al ınan hadisler m u nq a t i` ve m ur s a l bab ına dahil sayılır. Şu kadar var ki
şeklinde almanlar bir nevi muttasıl sened gibi görünür.
Bazıları lâkaydi göstererek bu gibi nakiller için
ve
r tabirini kullanm ış ve bu yüzden tenkid olunmu şlard ır.
Bir muhaddisin, kendi yaz ısından gayri bir yaz ıyla bir kitab ı
J■3 »vega
bulundu ğu takdirde, bunun için «
» veya «
«
f ,))b j".*, » demi ş olması laz ımd ır. Bu tamamiyle munkati
bir rivayettir, ittisal ifade etmez. Bütün bunlar, naklolunan haberin, ad ı zikrolunan râvinin yazı ve kitabından alınmış olduğu (yani yazı ve kitabından nakledilmiş bulunduğu) hususunda hiç bir
şüphe bulunmadığı zaman mevzuubahistir. Aksi takdirde
,.5% veya :.)%
veyahud benzer ifadelerden birini kullanmak lazımdır... Bir musann ıfa atfedilen bir kitaptan nakletmek istenildiği zaman ancak nüshanın sıhhatından emin olunduğu, bu
nüsha, faydalanmak isteyen kimse veya ba şkaları tarafından diğer bir kaç nüsha ile mukabele edildiği takdirde
J ■3 tabiri
demeli
kullanılmalı dır. Bu mümkün olmadığı takdirde ,:)%
veya benzer ibareler kullanmal ıdır. Fakat asr ımızda bir çok kimseler, esasl ı surette ara ştı rı p soruşturmadan bunlar için geliş i güzel bir şekilde kat'i sigay ı yani <J3» tabirini kullan ıyorlar... Mesela
her hangi bir musannıfa atfolunan bir nüsha görüp s ıhhatinden
kat'i surette emin olunmadan <,3)4 J3» ... tabirini kullan ıyorlar ...
Böyle bir nüsha ile kar şılaşan kimse şayed bütün melhuz hatalar ı
gözden kaçırmayacak kadar dikkatli bir alim ise bu tabiri
kullanmasının caiz olaca ğı nı ümid ederiz. Ba şkalarının kitabından
nakleden bir çok musann ıf böyle bir esastan yürüyerek kolayl ığa
kavuştu. İşte wicâ d a suretile hadis naklinin mahiyeti. Kendisile
amelin cevazına gelince, mâlikilerden birinin rivayetine göre, Ma-
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lik ve diğer bir çok muhaddisler bununla ameli tecviz etmiyorlar.
lınâm Şâficrnin ve ileri gelen arkada şları nı n büyük bir k ısmının
bunu tecviz ettikleri rivayet olunuyor
İşte <tahammul al-cilm> in <wicada> bâb ında islâmi
rivayetin, bir şeyhten dinlemeden veya şeyhe dinletmeden veya
her hangi bir şekilde icâzeti al ınmamış olan bir kitabdan naklin
cevazını ve teferruat bir tarafa b ırakıldığı takdirde bunun için
«qâla> ve benzeri tabirlerin kullan ıldığı n ı ve bunu imâm Şâfri
gibi büyük muhaddislerin tecviz etti ğini ve dolayısiyle bu riev'in
daha ikinci asırda muteber ve maruf oldu ğunu öğreniyoruz. Acaba Buhârrnin « tabiriyle ald ıklarmın, her nas ılsa w icâda
nev'ini hatırlamayıp taliq diye adland ıran Darâqutni (öl. 385) ye
tabi oldukları için mi, izahı nda bu bâbdan faydalanmam ışlardı ?,
yoksa kitab ının bir yerinde ş eyhi 'Abû Bakr b. 'Abi Şayba (öl.
235) 'nin (Mu şannafından) senedindeki < wicâ d a> yi gösteren
hadisler nakletmi ş olması bakı mından tenkide uğrayan Muslim 2
ı ?; Fakat Buhâri gibBuhârçndetcvizmyorlad
bu hadisleri <haddasanâ> veya <ahbaranâ> tabirile de ğil <qâla»
lafziyle naklediyordu, bu takdirde Muslim'in tenkide u ğrayan hadisleri nev'ine değil de tamamile Şâficrnin tecviz etti ği «wicada>
ye uymuyor muydu ? bundan ba şka, o bu tabiri bol bol, hiç bir
şekilde şeyhlerinden addedilemiyen ve kendilerinden her hangi bir
şey dinlemiş olmadığı filologlarm kitablar ı için kullanıyordu, bununla açıkça <wicâda» yi tecviz etmi ş sayılmazmıydı ? 3.
Her halde muhaddisler, Bulıârrnin şarihleri bunlar ı düşünmüştü. Nitekim mevzuu-bahs tabirlerle, Buhârî'nin nakletti ği haberlerin hepsinin « ca r d» ve «icâ z a » ifade etti ğini düşünenler
1

2
3

İ bn a ş- Şal4 168-169 ; Tadrib ar-r.deaf 148-149.
Tadrilı ar-râwi s. 149.
Misâl olmak üzere takriben ald ığı şu ibareyi zikredelim

01191
jft.11,

:

1:1•,>
j,113

İktibas edilen (Bulıüri' VI. 44) bu misal, Buhârl'nin ayni • j,...Jilj
tarzda alm ış olduğu yüzlerce ibareden biridir.

» taLiriyle

Ubayda

macmar b. musannâ'n ın Macitz al-Qurca'n'ından almış olduğu, gerek şarihlerin
ifadesinden gerekse ad ı geçen kitaba müracaattan anla şılıyor (Bk. mac(rz al-Qur'em I, 124 ve Fathal-btiri VIII, 186, cAyni, VIII, 547. Qastallâni VI. 77).
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olmuştu I. Fakat bu sonuncu kaideler nas ıl Buharrnin «qâla» ve
benzer tabirlerle ald ığı bütün haberlere tatbik edilemiyorsa 2 < w i c â d a» için de ayni iınkânsı zlık ortaya ç ıkıyordu. Çünkü ilk nazarda Butıâns'nin bu tabirleri ba ş ka ba şka hükümler ifade ediyordu ; Bunun için de şarihler bir çok sebepler dü şünmek ve muhtelif hal yollar ı bulmak mecburiyetinde kalm ıştı. «Qâla» tabirile
alınmış olan bir hadisin Şal).'ilı 'de diğer bir bâbda «haddasanâ»
veya «ahbaranâ>> lafz ıyla serdedildiği vakiydi, ve nadir değildi.
Şalfi.yde birinci tabirle al ınmış olan bir hadis, müellifin diğer
müstakil bir kitab ı nda «ahbaranâ» veya haddasanâ» laf ızlanyla
da nakledilmiş bulunabiliyordu. Bunun tamamile aksi de variddi.
Şu halde «qâla» veya benzer tabirlerle al ınanlara «wicâda» yani
muttasıl bir rivayet yoluyla de ğil de rivayetsiz kitablardan menkuldur, diye hükmetsek ayni hadislerin di ğer tarafta «haddasanâ»
gibi tabirlerle al ın ıp rivayetin her hangi bir şekline delâlet
etmesi bu hükmü tamamen ortadan kald ınyordu.
Buhârrnin kitab ının telifinden bir as ır kadar sonra münaka şasına başlanıp üzerinde her hangi bir neticeye var ılamıyan ve zaman zaman esas sebebinin izah edilemiyece ği söylenen bu mü ş •
kilinin hallini, kaynaklanla olan münsebetlerinin bir hususiyetinde arayaca ğız. Öyle zannediyoruz ki, onun bu hususiyetine dayanılarak, kitab ının « t a 'I î q » diye adlanan k ısımlarından
başka diğer bir çok mü şkilleri lje halledilecektir. Meselâ, tekrarlannın sebepleri, niçin baz ı bâbları tamamile boş veya isimlerden
ibaret b ıraktığı, neden baz ı hadisleri hiç de teçviz edilmeyen bir
şekilde yar ı m olarak nakletti ği, ve kitab ındaki « m u t a b a ca t » ve
< ş a w âhi d » hadislerinin hükmü anla şılacaktır. Hatta, bizzat Buhârl «müdellis» yani kendisini, hadis dinlememiş olduğu bir
muasırından dinlemi ş gibi göstermi ş olma iddiasından kurtulacaktır.
Buhârrnin Şaililyinin bu muhtelif müşkillerinin düğüm noktasını te şkil eden hususiyeti, acizâne görü şümüze göre, bâblann ın
tanziminde kendinden evvelki nıusannaf edebiyat ın bâblanna tabi
oluşu meselesidir. Kanaatımızca, daha evvel izah ına çalışıldığı
veçhile, Buhârî'nin, Şakih'inin bâblann ı -tanzimde kendinden evvel
İbn aş- Ş alalı s. 76.
2 b.

2 Tactiq at-taclfq
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mevcud edebiyata tabi olu şunun kabulü, kitabın bütün karakterlerinin vaz ıh bir şekilde ortaya koydu ğu kaçınılmaz bir hakikattir.
Mamafih, bu kendinden evvel mevcud bir musannaf hadis edebiyatı ndan faydalanan di ğer muhaddislerin ve onun muas ırlarının
ve binnetice haleflerinin pek tabii bir hususiyetiydi. Yaln ız hadis
edebiyat ının bu müşterek vasf ında da Buhârrnin şahsının ileride
göreceğimiz üzere diğerlerinin sahas ını aşan bir taraf ı vardır.
Mevzuu bahs hususiyetle şunu kasdediyoruz : Buhârrden evvel
zengin bir yaz ılı edebiyat vard ı . Bunların büyük bir kısmı bâblara
göre tasnif edilmiş bir haldeydi. Bir kısmı da muayyen ve mahdud bir kaç bâb veya sadece bir bâb ihtiva ediyordu.
Bâblara göre tasnif edilmi ş kitabları n yanında malzemeleri
umumiyetle hadislerden ibaret olan tefsirler, hadisleri bâblarına göre isnâd eden, ve etmeyen müsnedler, oldukça eski
devirden kalma hadis mecmualar ı, sahifa ve cuz'ler vardı. Hadisler gibi bu kitabları da râvilerinden veya musann ıflarından okumuş olmak veya şeyhlere okumak veyahut ta <tahammul al-'ilm'in
muteber şekilleriyle rivayet hakk ı nı almış olmak lazımdı. Ancak
bu rivayetlerle gelen kitablardan faydalan ıp «haddasanâ» ve «ahbaranâ» gibi lafızlarla hadis nakledilirdi. Rivayeti temin olunmamış kitablardan nakl, ancak «vicâ d a» nev'inde tecviz edilen tabirlerle, hassaten «qâla» ile olurdu. Hadis edebiyat ının yazılı mahsulleri çoğaldıkça ve İslam aleminin muhtelif kö ş elerine dağıldı kça bir insan ın, bütün kitablar ın rivayetini alm ış olması maddeten
imkânsızdı. Zira bu rivayetleri alabilmek için zaman imkâns ızlığından başka, kitablar ın muayyen râvilerini gidip bulmak gibi mekâni' bir imkâns ızlık ta vard ı. Hatta bu mülâhaza ile «icâza» yoluyle nakl gibi bir kolayl ık bulunmuştu. Yani tilmiz şeyhinden
dinlemeden veya ona dinletmeden icazetini alm ış olmakla bir kitabı veya hadisi
diye nakledebiliyordu. İşte, böylece
zengin bir edebiyatın hülâsas ına kalkışan Buhârrnin istifade sahasında her hangi bir şekilde «samâc» ve «K ıra'at» yoluyla rivayetini almamış olduğu kitablar vard ı . Bunlardan faydalanm ıştı. Bunları bâblar halinde hulâsa ederken, rivayeti kendisine kadar ula şmış kitablardan «haddasanâ» ve «at ıbaranâ» lafzla ı ile, rivayetine
sahib olmadığı kitablardan «qâla» tabirile al ıyordu. Şahilı 'inin
diğer bâblar ını meydana getirirken, sonradan kar şısı na, önce «qâla» lafz ıyla ald ığı bir hadis, «Sama`» ve «Kıra'at» yoluyle gelen bir
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kitabın bâblar ı içinde bulunarak ç ıkıyordu, veyahut önce <abbâranâ» veya <haddasanâ» lafz ıyla alm ış olduğ u bir hadis, hayli zaman, belki seneler geçtikten sonra, di ğer bâbı meydana getirirken
kendisine rivayet yoluyle gelmemi ş olan bir kitab ın alâkalı bâbında karşısına çı kı nca <qâla tabiriyle al ıyordu. İbn klacar, Buhârrnin böyle muallak b ırakt ığı hadislerin en az bir senede malik olduğunu ortaya koymak için Tactiq at-tactik adıyla meydana
getirmi ş olduğu müstakil kitab ında Buhârrnin, Şaiıih'in diğer bir
yerinde isnâdlı olarak zikretti ği, isnadsız bıraktığı halde diğer kitablar ında isnad etti ği, ne Şalıfliinde ve ne de diğer
kitablar ında senedini verdi ği fakat ba şka' muhaddislerin eserlerinde isnâdları bulunan hadisler diye üçe ay ırmakta olduğu tagiqlerin 1 izahından bunu açıkça istidlâl etmek mümkündür. Şâlyilı 'te
bol bol raslanacak olan misaller den bir kaç ını burada gözden
geçirelim.
Kitâb akiymân' ın ilk bâbı 2 bir çok hususiyetleri ihtiva etmesi bakımından bizim için iyi bir misal teşkil etmektedir. Şarihler
bize bu bâbda meydana getirilen müstakil kitablardan ba şka, Buhârrden, evvelki bir çok musann ıfların kitablarının bu bâbı ihtiva
ettiğini bildirmektedir 3 . Onların bildirdiklerine göre, `Abdarrahmân
b. 'Umar b. YazId b. Rusta (188-245) 'nin müstakil Kitâb al-'irmân'ının, Salıiı5'in ayni isimli fasl (kitab) ' ındaki muallaq hadisle•
rin hepsini ihtiva etmektedir. Bir k ısmını n DAbeı Bakr b. Abi Şayba (öl. 235) 'nin ınusannaf kitab ının aynı bâb ında bulunmas ına rağmen, şalı flı 'in mevzuubahs tacliqlerrnin, hem bâb ı takib eden sözlerini hem de arka arkaya gelen taliqlerini aynen birincisinde bulabilmişlerdi 4.
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Bk. Hadgu' s-s&ri s. 71.
Bullari I, 12, st. 11.
3 Bk. mesela al-Qastallâni I, 84, o misal olarak İ bn. cUyayna, Sufyân
as-Sawri', İbn. Curaye... İlh. gibi bir çoklarının musannafat ını n bâblar ı aras ında bu
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4 Fath al-bdrf I, 42-46, 'Ayni I, 127-134.
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Bu babdal fıkhın muhtelif imâmlar ının fikirlerini bir araya getiren tagiqlerin ço ğunu ş arihlerin ifadesine göre, 'Abû (Ubayd'in
Kitdb al2amwâi'inden alm ıştır 2 . DAVI `Ubayd'in bize kadar gelen
mezkûr kitab ında Butıârrnin ta'liken ald ığı kısımlar hususunda
şarihlerin verdiği bilgiyi tahkik etmek imkân ına sahip bulunuyoruz 3. Bulıâri daha evvelki misâlde olduğu gibi burada da yine
'Abû `Ubayd'in kitab ından 'Umar b. `Abdaraziz'e aid alm ış olduğu haberi taşlici suretiyle, di ğer alm ış olduklariyle bir araya getirerek tek bir senedli hadis iyrad ından müsta ğni kalıyor. Yine şalı flY de Kitdb al-buydun bir meselesi üzerinde onun muhtelif mezhepleri gösterir şu taliqleri 4 mühimdir:
,ş1
121,.11 )■ ,..; Ş, L>
j1;

3....31> 4.â

Bubari II, 129.

Fath al-bari III, 288 ; )Ayni IV, 453.
3 ) Abil CUbayd, K. al- )aınzval 336-340.
2
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Bulıâı-I III, 76.
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bâbda Muwattâ'ı n, yanın-

Buhari,
yerleştirmiş olduğu bu
da bulunan rivayetlerinde arad ığı malzemeye raslayamay ınca diğer rivayetle ı inden faydalanma ğa mecbur kalm ıştı. Muwattâ'ın Yahya b. Yahya rivayetinden farkl ı kısımlarını toplayan İbn. 'Abdalbarr, Buharrnin Mâlik'den alm ış olduğ u bu «mucallaq» haberin İbn
Wahb rivayetile yanında bulunan redaksiyonundan geldi ğini tesbit etmi şti 1. Fakat Şatıiiı'in yukarıdaki diğer tacliklerinin kaynak.
larını bulmak hususunda şarihler bir hayli güçlük çekmiştir. Buharrnin bunları muayyen bir kitabın bir bab ındanmı naklen aldığı,
yoksa taliqlerinde isimlerini izhar etti ği muhtelif şahısların eserlerinden mi alıp bir araya getirdi ği hususunu kaynaklar ın çoğunun
kaybolduğu bu günde tahkik mümkün değildir.

**
Buhari metninde mücerred <gala> ve <zakara» ve benzer tabirlerden ba şka pek s ık olmamakla beraber bir de <gala lî» veya
<gala 'ana» veya «zadana» tabirlerinin kullan ıldığı görülüyor. Muştalah al-hadis kitablarının ve Buhari şarihlerinin ifadesine göre,
bu tabirde bir muhaddisin <müzakara» suretiyle vaki sama` netice.
sinde almış olduğu hadisler için kullan ılmaktadır 2. Yani Buhari ı
bu hadisi ihtiva eden kitap, şeyhi ve tilmizleri ile birlikte müzakere suretiyle okunurken yaln ız onu şeyhinden dinlemek imkan ını bulmuştu. Diğer bir ifadeye göre, Buharrnin bu tacliqleri <card ve
munawala> 3 ; Buharrnin kitabındaki <gala» tedlis olarak vas ıflandıran `Abdallah b. Manda'ye göre ise <gala Il» ve benzer tabirler icâza ifade eder 4 . Butıarrnin münhas ıran bu tabiri, kitablarının rivayetini almam ış olduğu fakat kendilerile bir müddet temasta bulundu ğu şeyhlerinin kitablar ından nakletmek istediği zaman kullandığını, yakın bir temas gösteren bir zamirin <gala»
ye ilavesiyle, kendisiyle bu şeyh aras ında vaktile bu hadisi ihti1 Fati.ı al-bâr'i IV, 325-327. ( Ayni V, 547-549.
2
3
4

Tadrfb ar-rând s. 130.
Agn. esr. s. 146.
Agn. esr. s. 146.

Bulı Etri'nin kaynaklar ı F. 7
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va eden kitap üzerinde bir nevi müzakere vuku buldu ğuna işaretetmek istediğini anlamak mümkündür.
«Qâla lî» ve «qâla lanâ» veya «zâdanâ» gibi, şal.ı filde pek
sık bir şekilde geçmeyen bu tabirlerin, hassaten Buhârrnin hocası 'Ahmad b. Hanbal (öl. 242) için iki defa ; bir defas ında «qâla
lanâ 'Ahmad ı diğer defas ında «wa zâdan1 'A hmad» 2 şeklinde kullanıldığı görülüyor. 'Ahmad b Hanbal'in rivayetini almad ığını bildiğimiz Musnad'inden 3 senedlerle nakletmek istedi ği zaman kitâbin ravisi 'Ahmad b. al-Hasan (öl. 250) vas ıtasiyle rivayet etmi şti 4 .
Buhârrnin yine bu tabiri, kendisiyle temasta bulundu ğu halde
kitabının rivayetini almam ış olduğu, musnad ve diğer bir çok kitap sahibi Halifat b. Hayyat urf (öl. 240) için kulland ığı
görülmektedir 5. Buhârf on kadar hadisi bazan <gala lig tabiriyle bazan da bir râvinin ismini hazfedip bir üst derecedeki râvinin ismini bırakarak Şahilı'ine almıştır °. Gerek ibn Hanbarden
ve. gerekse Halifat b. Hayyârtan al ınan bu tip taltqlerin hepsi
onun Şalıth'inin baz ı fasıllarının ya baş veya son taraflar ında
mevcut bir hadisin takviyesi veya küçük bir rivayet fark ının gösterilmesi sadedinde ş ahit olarak kullan ıldığı anlaşılmaktadır.
Buhâri taliqlerinin di ğer muhaddisler arasında raslan ılmayan
hususiyetlerinden birisi de şeyhlerinden ve muasırlarından yapılmış olanlarında görülmektedir. Umumi olarak taliq nevi üzerinde
şarihlerin yanl ış esasa isnâd ettirdikleri görü şleri muhtelif nevileri
üzerinde de ayni tesirini göstermektedir. Buhârrnin bu tip taliqleri, kitabında çokça chaddasanâ= ve <abba ranâ» laf ızlariyle muttas ılan râvilerini izhar etti ği şeyhlerinin büyük bir k ısmından diğer yerlerde senedlerini hazfederek alm ış olması veyahut muas ırlarından sa-

2
3
4
5

BuhârI VII, 10 ; Fath al-bari XI, 132.
Buhârl VII, 158.
Bk. Path al-bari VIII, 116.
Bulıâri' VI, 17.
Ayn. esr. VI, 18 ; VIII, 68 ; IX, 157. 160 ; Fail> al-barf X1, 82.
Ayni VIII, 461 ; Tahzfb at-tahzib III, 161.
(
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dece ta`lician al ıp hiç isnâd etmedikleridir 1. Onun taclicilerinin diğer
bir nev'i de kendine muas ır bazı muhaddislerden, talician ald ığı hadislerin bir kısmı nın kitabının diğer yerlerinde bir vas ıta ile zikredilmiş
olanları Ir. <Qala> tabiriyle Bubarrnin, şeyhinden rivayetini almam ış
olduğunu göstermek şeklindeki maksadı yukarıda izah edilen sebeplerle anla şılamad ığı için <müdellis > addedilmiş 2 yani muaasırından bir hadisi dinlememiş olduğu halde kendini, dinlemiş
gibi gösterdiği iddia edilmiştir. BuharPnin bu tacliqi için Şaffilı 'inin K. al-cand'iı kısmında 3 klaccac b. al-Minhâl (öl. 217) 'dan
<gala> lafziyle alm ış olduğu halde < )ahadfs al2anbiya» k ısmında
«haddasanâ> Muhammad, haddasanâ !Jacek b. al-Minhal> şeklinde iivayet etti ği hadisi misal olarak gösterirler. İbn Manda (öl. 396)
tarafından <tadlis» e hamledilip 5 usulcular taraf ından, vazıh bir şey
söylenemeyece ği aşağı yukarı beyan olunmu ş e, İbn Nacar taraf ından
isnadın muhtasar ve mufassal şekli diye ifadeye çal ışılmiş 7 olan
bu gibi taliqleri de Buhari 'nin, muas ırlarından, kitablar ını doğrudan doğruya de ğil de râvisinden dinlem iş olduğu hadisler için kul.
landığı şeklinde anlamak mümkündür. Buhart, muasırlarının, kendilerinden dinlemek imkanını bulamamış olduğu kitaplar ını, hayatta
bulundukları halde, diğer ravilerinden rivayetini bazan tecviz ediyor,
bazen de ravilerinin ad ını hazfederek muallak bir ifade ile al ıyordu. 'Alı mad b. klanbal'in musnad'i için de durum ayni idi. O, mü,

Bunun en iyi misallerinden birini, Buhari. 'nin şeylerinden
— Yaman (öl. 221, mesela bk. Fath al-bar? VIII, 214. cAyn? VIII, 595) ve 'Adam b.
Abl 'yas (öl. 220, bk. cAyn? VIII, 671) 'dan yap ılan tal?ciler te şkil etmektir. Diğer bir misali, Zuhri”nin hadislerini toplay ıp az-Zuhriyat diye adland ıran Mut). b.
Yahya z.Zuhli (51. 256) 'den yapm ış oldu ğu taclIqlerdir. İ bn Nacar Hadyu's-siirrde
(s. 23, 24, 26, 28, 29, 31, 35, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 62, 64, 66, 67) Buhar?".
nin muallak bı rakt ığı bir çok hadislerin az-Zuhriyiit'ta iysal edildi ğini söylemektedir. Buhar?, miik.arün ileyhin ismini tam olarak hiç bir yerde tasrih etmemi ş,
sadece bazen «haddasana Muharnmad» ve bazan da «Muhammad b. Hali& diye
zikriyle iktifâ etmi ştir. şahilI'de •Muhammad b. Yahya ş eklinde tam telaffuzuna
asla raslanamamaktad ır (bk. TahzIb at-tahzib IX, 512).
2 C irâCti. at-Tagg'il wa'1-)ickılz s. 74, Tactiq at-tacliq 2 b.
3 Buhar? II, 96 ; Fath al-bari
III, 180 ; CAyni IV, 212.
4 Buhar? IV, 170-171; Fatb al-bari VI, 362.
Tacliq at-tactiq 2 b.
6 cirilq?, at-T(29..0d ıva'l-Weılı s. 74.75.
7
Fath al-bari III, 180.
)
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elliflerinden dinleyememi ş olduğu bu kitabdan' bir defa râvisi vasıtasiyle, iki defa da taligan nakletmi şti 2.
Buhart, kendi şeyhleriden araya birer râvi koyarak iki yüz
kadar hadis rivayet etmi şti. Bunlar ı n dördü Muslim ile müşterek
hadisleri te şkil ediyordu ki, Muslim bunları şeyhlerinden doğrudan doğruya naklettiği halde B ıhari râviler vas ıtas ı ile almıştı 3. Hassaten Muslim'in 161 hadis rivayet edebildi ği cUbaydal!ah b. Muz (öl. 238) 'dan ancak tilmizleri 'Ahmad ve Muhammad
vasıtasıyla rivayete mecbur kalm ıştı 4 .
Buharrnin mechul fiillerle, kaydetti ği, sonradan müteahhir şarihleri tarafından «tamrki» diye adlandırılan taclicilerin izah' da, sebebinin isnadların hususiyetinde aranmas ından mütevellid yanlışlıklardan kurtulamamıştır. Usulcular ın Buharryi bu gibi taclicileri
yapmaya, senedlerindeki illetlerin sevketti ği şeklindeki izahlar ı
şed) i- iı'de mevcud ayni mahiyetteki malzemenin hey'et-i umumiyesinin bir arada mülahazas ının verdiği netice ile ba ğdaşamamaktadır. Bunun nakzedici delillerinden biri, isnad ı muallak bırakılan bir
hadisin, kitabın bir bab ında « cazm> diğer bir bab ında iyuzkaru»
şeklinde «tamriçl> sigasıyla kaydedilmiş olmasıdır. Filhakika bu tenakuza müteahhir muhaddislerin baz ıları tarafından da işaret edilmiştir 5 . Şalı iiı le <tamriçl> sigas ıyla bulunan bir hadisin bizzat Buharl
tarafından, al-'Adab al-mu frad adli kitabında isnâd edilmiş olması 6
şısında, şarihlerin, senedlerin illetli bulunduklar ı takdirde <taınriçl»kar
sigasının kullanıldığı şeklindeki iddiası tamamen çürümektedir. Esasen yukarıdaki tenakuz iddiası karşısında şarihlerin makul bir cevap
veremedikleri görülüyor. Buharrnin, Şalıiiı'inde aras ıra muayyen
bir şahıstan yaptığı bu iki tarz <taliq> in di ğer kaynaklarda şarihler taraf ından tesbit edilen senedleri de bunun nakzedici delillerinden birini te şkil etmektedir. Mesela onlar <gala Ibn 'Abbas»,
«wa yuzkaru Can İbn 'Abbas» şeklinde gelen iki tarz taliq'in senedlerini tesbite çal ışırken her ikisi için de ayni ve sahih senedi
Al-Mascad al- )ahmad 30-31.
Bk. Buhârl VII, 10, 158 ;Fatb al-bari VIII, 116 ; cAynl VIII, 457 ; Tahztb
at-tahzib I, 24.
3 Bk. Fath al-barf VIII, 116.
4 Bk. Tahzfb at-tah ı Lb VII, 48, Fath al-bari VIII, 21 ; 'Ayni' VIII, 627.
5 Bk. Buhârî I, 26 ; Fath al-barı 1, 159, cAyn1 I, 474.
6 Qastallanî I, 174.
2
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buluyorlar I. Bu takdirde «tamrkl> sigasıyla yap ılan ta`lfq'lerin illetli olmas ı iddiası da çürümektedir.
»Taliq» in «tamrki» adı verilen tarz ı hakkında ileri sürebileceğimiz izah diğer tarzda oldu ğu gibi, Butı arl'nin, rivayetini elde
edememiş olduğu kitablar için bu tabiri seçmi ş bulunmasıdır. Onun arasıra bu mechul sigay ı kullanmış olması ise, o hadis veya
haberin, kitab ı nın alakalı babında serdediş indeki ehemmiyetini veya tesir derecesini tahfif maksad ına müstenid olmal ıdır. Onun,
hassaten filolojik tefsirleri nakl esnas ı nda biraz daha fazla kulland ığı bu tabiri takib eden sözün kendinden evvel ve sonrakilerle
mukayesesi bu intiba ı uyandı rı yor. Yahud Bubari bu tabirleri te'kid mahiyetinde kullandığı haber veya hadisleri, kaynaklardan
muhtasar veya sadece manas ını naklederken yapm ıştı. Sahih senedli haber veya hadislerin iyrad ı esnas ında bu tabirin kullan ıldığını gören şarih `Aynide ayni neticeye vas ıl olmuş, Bulıarrnin
bu tabiri hassaten senedlerin illetli oldu ğu esnada kullanmad ığını söylemişti 2
Bubarrnin rivayetini almam ış olduğu kitaplardan yapt ığı nakiller için <gala» ve benzer tabirler kulland ığını mülâhaza ettik.
ten sonra bu tabirleri takip eden? isimle Bubarryle, o haber için
kaynak vazifesi gören hadis kitab ını n münasebeti üzerinde pek
kısa bir şekilde durmak gerekiyor. Zira kaynaklar ını n tedkiki ile
meşgul olduğumuz Şah tiı'de « t a 1 I' q > ad ı verilen nev'e delalet eden lafzlardan sonra gelen şahıs isimleri her zaman için, al ınan hadisin kaynağını teşkil etmemektedir. Bu gibi «t a 'I î q» lerin hemen akabinde şarihlerin verdiği malümatın mülahazasından
çı kan neticeye göre, bazen ta'liken al ınan bir rivayette sadece
son râvi hazf ve di ğer râviler ibka edilmektedir. Mesela şaiı iiı'in
«Kitâb at-tafsir » k ısmında «Yüsuf » süresinin ba şında 3 «gala»
Fuçlayl can Huşayn Can Mucahich şeklindeki ta'likde, sadece, kendisiyle adı geçen «Fuçlayb aras ında bir râvi hazfedilmi ştir. Burada
Bubarrnin yan ında bulunan yaz ılı kaynak ya Fuçlayl b. clyâçl (öl.
187) veyahut onun ile Butıari aras ında ismi hazfolunan râviye ait
.

«Wa yuzkaru can İ bn cAbbâs» tabiri için bk. Fatl> al bdri VIII, 192. «wa
qâla lbn <Abbas» için Fatlt al bari VIII, 199.
2 cAynl I, 321.
3 Bubiri. VI, 75.
-

-
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olabilir. Bunun tayini için ravilerin kitaplar ı hakkında tamamlay ıc ı
bilgiye ihtiyaç vard ır. Fuçlayl'in kitaplar ı hakkında vazıh bir bilgiye
sahip bulunmamamıza mukabil kendisinden rivayet edenler aras ında
Buharrnin şeyhi Musaddad b. Musarhad (öl. 228) 'in en az bir
Musnad sahibi olduğunu biliyoruz. Şarihler bu muallak haberden
başka 2 Subaı-Nin ayni tarzda al ı nmış diğer bir çok muallak haberlerini onun Musızad'inde muttas ıl senedli . olarak bulmu şlard ır 3.
Diğer bir misal : Buharrnin «gala Zayd b. 'Aslam» tabiriyle
almış olduğu muallak bir haberin 4, diğer kaynaklardaki, mesela Taban tefsirindeki 5 isnadı şayet «badda şanî'l-Muş annâ
<gala.» baddasanâ isbaq, gala baddasanâ `Abdallah b. az-Zubayr
Can İbn 'Llyayna Can Zayd b. 'Aslam» şeklinde ise Subaı-Nin muasırı Musannâ (öl. 240) bir tarafa b ırakılacak olursa, mücerred
olarak isnad ın şahıslarına bakıp Buharrnin bunu hangi yaz ılı kaynaktan ald ığına hükmetmek güçtür. Bu şahıslar ve onlar ın birbirleriyle olan münasebetleri ve eserleri hakk ı nda mütemmim bilgi sahibi
olmayı gerektirir. Zira Bubarrnin kitab ının bir kül halindeki tetkiki, kendisine rivayeti ula şmış olan haberi «wa gala» tabiriyle kitabına sokarken bunu, onun ister ilk kayna ğından ister rivayet
silsilesinde bulunan her hangi bir ş ahsın eserinden almış olsun,
sadece isnadın son şahsına işaret ettiğini göstermektedir. Mesela
mevzuu•bahs ta'liki İbn ` 11Jyayna'nin tefsirinden alm ıştır. Bunu,
tefsiri bizzat görmek imkan ını bulan İ bn Macar haber vermektedir 6 .
Buharrnin di ğer bir çok taliklerinin ise bir kaç kaynaktan
birden alınmış olma ihtimali vard ı r. Mesela 'Ata (öl. 114)'dan
muallak olarak nakledilen bir tefsirin, Bubarrnin yan ında bulunan
yazılı kayna ğı bizzat 'Ata'dan ba şka, onun bu tefsirini kitaplar ına nakleden bir çok muhaddisler olabilir. Şarihler bunu `Abdarrazzâq b. Hammam (öl. 210) ve İbn Curayc (öl. 150) kanaliyle vas'etmişlerdir Mevzuu bahs haberin ad ı zikredilmeyen kaynağı bize
Bk. Tazkirat al-huffa

II. 9.

3

Fath al-bari VIII, 270.
Hadgu's-seı ri s. 35, 36, 40, 41, 45, 47, 48, 53, 63.

4

Buhârl VI, 72.

5

Tafsir at-Tabari X1, 52.
Fath al-bari VIII, 260.
Fath al-bari VIII, 134.

2

6
7
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kadar iki nüshas ı gelmiş olan 'Abdarrazzaq tefsiridir 1. Ve yine
yukarıdaki haberi takiben, Bubarrnin Hasan al-Ba şri ve Ibrahim
an-Nabdrden serdetti ği talikler 2 için de vaziyet böyledir. Bunu,
şarihlerin mevsul olarak bulduklar ı 3 `Abd b. Humayd (öl. 249) 'ia
tefsirinden ba şka bir çok kaynaklardan alm ış olabilir.
Hassaten Şaiiii'inde geni ş bir yer tutan talikleri bak ımından
diğer muhaddislerden bariz bir şekilde ayrılan Bubarrnin «mutabdat» hadisleri de diğerlerinkine benzememektedir. Veyahut onun
«mutaba'at» lar ı usulcuların tarifine 4 uymamaktad ır. Zira onun mutaba'at hadislerinin, hemen hemen her zaman, senetlerini şarihler
veya m u s t a h r i c ler bulabilmi şlerdir. Hatta bunlar ın bir çoğu
bizzat Bulıari taraf ı ndan kitabının diğer bablarında isnâd edilmi ş tir. Bir misal olmak üzere Kitâb at-tafsir'de «Barâ'a» suresinin
sonunda, ( Usman b. `Amr ve Layş'in mütabdat hadislerini zikredelim 5 : Birincisinin 'Alımad b. Han bal'in ve 'Isbaq b. Rahüya'nin
Musnad'lerinde, ikincisinin bizzat Bullarl taraf ından Façlâ'il alQur'an'da ve Kitâb al tawlıtcl'de mevsul olarak iyrad edildi ği görülmektedir°. Bulıari'ye mütabdat diye izaf e olunan nev'i, kendisine vicada yoluyla gelmiş bulunan müellefattan, son ravileri
hazfederek kitab ına aldığı ta'likler olarak kabul edece ğiz.
Buraya kadar, Butıarrnin, kitab ını hangi maksatla ve nas ıl bir
edebi muhit içinde meydana getirdi ğini mümkün mertebe belirtmeğe çalıştık. Bubarrnin her hangi bir bak ımdan ba şlangıç te şkil etmediğini, kendinden evvel mevcut zengin bir yazılı hadis edebiyat ının içinden, bu edebiyat ın bir nevi hülasas ı
-

Tafsir 1Abdarrazzaq can macmar, Bk. bibliyografya.
2 Bulıârl VI, 31.

Fatl.ı al-bari VIII, 134 ; (Ayni' VIII, 484.
Râvilerden biri taraf ından rivayet edilen bir hadisin kendisinden ba şka
bir râvi taraf ından rivayet edildi ğ inin araştırılması ve bu râvinin şeyhinden o hadisi diğer bir râvinin rivayet edip etmedi ğinin tesbiti «ictibâr» diye addolunur. Bu
bulunmad ığı takdirde, mevzuu-bahs hadisi, son rivayet halkas ında tek kalan ?iyinin
şeyhinin şeyhinden dinliyen di ğer bir râvi, bu bulunmad ığı takdirde rivayetin ilk
kademelerine ikinci bir râvi ara ştırıp bulmak "mutabacat„ diye adlan ır. Bu şekilde
delil mahiyetinde gelmi ş olan hadis de "mutabacat„ hadisidir. Bu da mümkün olmadığı takdirde, o manada di ğer bir hadis aran ı r ve buna şahid denir. Şahidi bulunmayan bir hadis "fard„ diye adlan ır (Bk. Tadrib ar-razof s. 85).
Buharı' VI, 71-72.
6 Fath al-bari VIII, 260.
3

4
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mahiyetinde ortaya ç ıktığını gördük. Hadis edebiyat ının da umumi manzarası şöyle idi : Birinci as ırda hadislerin bir kısmı yazılı
vesikalara dayanmakla beraber şifahl rivayet te revaçta idi, hadislerin bir kısmı şifahi rivayet ediliyordu. Hicri' birinci asr ın sonu ve ikinci asr ın başında veyahut tabiinin orta tabakas ı zamanında isnâd müessesesi ortaya ç ıkmıştı. İ kinci asırda artı k hadislerin yazılması işi hadis naklinin hakim vas ıtas ı haline geldiği
halde, «isnad», hadislerin ravilerinin zikri adeti ortadan kalkmamış, zayıflamam ış bilâkis kuvvetlenmişti. Bir takım kaidelerle tesbit edilmişti. Yani ortada kitaplar ın rivayeti meselesi vard ı. Bu
kitapların muhtevas ını şeyhten dinlemek, veya hiç olmazsa huzurunda okuyarak ona dinletmek ve ancak böylece rivayet edebilmek mümkün oluyordu. Bu takdirde, ikinci asr ın sonuna doğru,
kaynaklardan öğrenebildiğimize göre hemen hemen her muhaddis
tarafından bir veya bir kaçı ortaya konmak suretiyle te şekkül eden
muazzam bir kitap yığınının büyük bir kısmından, her muhaddis
için faydalanmak imkan ı yoktu. Hepsini râvilerine ayr ı ayr ı okumak veya onlardan dinlemek veya İslam aleminin muhtelif yerlerinde yaşayan ravilerile bir bir temasa gelmek mümkün de ğildi.
<kaza>, «Munawala», <mukataba> gibi, rivayetin kolayl ığı için ileri
sürülen çareler bile bütün güçlükleri ortadan kald ıramamıştı. Sıhhatından emin olunan kitaptan rivayet hakk ı al ınmamış olsa dahi
faydalanmak laz ımdı. Onların <wicada> diye adland ırdıkları bu
yoldan faydalanmak bir münaka şa mevzuu idi. Muslim, kitab ına
almış olduğu bir hadisin senedinde bulunan ravilerin bir kaç ı böyle bir nakilden faydalanm ış mahiyette görüldü ğünden, tâyib edilmişti'. Fakat Buhar?, kendinden evvel mevcut hadis edebiyat ını hülâsaya te şebbüs ederken böyle mü şkil bir durum karşısındaydı . Ya kendisine rivayeti gelmi ş olan kitaplar ın muhtevas ıyla
iktifa ve diğerlerini feda edecekti. Veya bu zengin edebiyattan
faydalanıp sıhhatlarından emin olduğ u kitaplann, ayrıca rivayetini
almış olmaya takılıp kalmayacaktı . Filhakika, Buharî geni ş çapta
ikinci şıkkı tercih etmi ş, tabir caizse, o, kitaplar ın tamamen
yerleştiği bir devirde, rivayetin art ık fantazi ifade eden otoritesini parçalamak istemi şti. Anlaşılan böyle bir harekete, „Sahil/ini te'life te şebbüsüyle mecbur kalm ıştı. Zira at Tdrilı, al kabir'i bir tarafa
-

Tadrib ar-rtizuf s. 149.

-
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bırakılacak olursa di ğer küçük hacimli kitaplar ı isnâd ve rivayet
müessesesine mütevaat ı bakımında selefinden ve muas ırlarından ayrılmamıştı. Fakat Tiiriyinde arasıra muhaddislerin mutad ı ve şartı olan <alfâp yani <haddasana» ve <ahbarana> ve benzer tabirler yerine «gala» yi 'Sahl b. Yrısuf (öl. 190) 'un terceme-halinde
şeklinde kullanmıştı. Mamafih
'N •
<gala» tabiri, onun kitaplardan faydalanma hususunda yegane
ıstılahl değildi zaman zaman «
11 J S ,j IaS» 2 , veya
«
4,1:5" 3 » 3, `Abdallah b. al-Mubarak (öl. i81)'in kitabını kaydederek «,31.c I
» 4 tabirini kullanırdı. Şcılıth'inden daha evvel telif etmi ş olduğu Târtlı'inde, kitaplardan naklin
muhtelif ifadelerinden anla şıldığına göre, Buhari ancak, hadis edebiyatının bir nevi hülasas ını yapmağa te şebbüs ettiği kitabında
<gala» tabirini suret-i mahsusada, kuvvetli bir ihtiyac ın karşılığı
olarak istikrarlı bir ş ekilde seçmi şti. Bazı haberler bize Buharrden bir kaç tabaka ötede sema's ız kitaplardan nakledildi ğini göstermektedir. Hassaten İbn 'Abi klatIna ar-Razi (öl. 327)'nin bize
naklettiği şu haber oldukça mühimdir : I ,.5"L »
,

I cjtiu 1

L.5)As I) jLe. cj.c.

;
jt.;
L kc••• k::••••••.) tf:1
Demek ki, nadir olmakla beraber, Buharrden daha evvel hadis kitaplarından <sama`» s ız olarak naklin yap ıldığı vaki idi. Fakat Buharrnin <gala> ve benzer tabirleri muhaddislerden mi, yok.
sa kitaplarında bol bol kullanan filologlardan m ı aldığı hususunda
kat'i bir şey söylemeğe imkan yoktur. Filologların kitaplardan
nakl için vasi bir şekilde <gala» tabirinden faydalanmalar ına mukabil muhaddisler bazen rivayet ettikleri kitaplar için bile kullanıyorlardı. Mesela klaccac b. Mulıammad al2A`war (öl. 206) İbn
Curayc'in kitaplar ını rivayet eder ve bunlar için «iala İbn Cu-

2
3

4
5

Taclfq at-tacliq 3 a.
al-kabir I/II, 95, I/II, 203.
Ayn. esr. I/II, 158.
Ayn. esr. 1111. 303.
İ bn 'Abi Hâtim, Muqaddimat al-carlft wa't-tacctil s, 71. Kitâb al-13,arâc'inde
Buhar?,

umumiyet ile hadisleri isnad ederek alan )Abıl Yasuf bazen tefsirlerden nakletmek istedi ği zaman «wa bala ğanâ can» mesela, «Bala ğanâ can Maklı ni» lafzı nı kullanmıştır.
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rayc» tabirini kullan ırdı . Muasırları bunun, rivayet ifade etti ğini
ve ancak <samac> yoluyla kendisine gelenleri nakletti ğini bildikleri
için muteber tan ırlardı 1 .
Bütün bu mülâhazalardan sonra, Buharrnin, «gala» ve benzer
tabirleri kullan ışında, üzerinde büyük bir tesir icra etti ğini göreceğimiz filologlara tabi bulundu ğu ihtimalinin mevcut oldu ğunu
söyleyeceğiz 2 .
Kendinden evvelki edebiyat ın hulasası işinde Buhart plan ını
çok geniş tutmu ştu. Bir araya getirdi ği malzemenin bir biriyle te'lif ve sentezindeki muvaffakiyet derecesinin münaka şasını
etüdün sonuna b ırakacağız. Burada «gala » ve benzer tabirlerin
te şkil ettiği ta'liqlerin «vicâda» yoluyla gelen eserlere delâlet ettiği fikrine dayanarak, Şah'ı' fı 'in kaynağı nı te şkil eden bu mahiyetteki eserlerin di ğerlerinden daha çok oldu ğu hususundaki tahmini ileri sürece ğiz. Her ne kadar tacliqlerin, mevsullere nisbetle
kitaptaki hacimleri be şte bire yak ı n ise de ikinciler aras ında, ayni, müşterek bir kaynaktan gelen k ısı mların çokluğuna mukabil
birinciler umumiyetle çok zengin bir edebiyattan ayr ı ayrı gelmektedir. Buharrnin birinci tip kaynaklara, Şalıflı 'inin malzemelerini toplarken di ğerleri kadar de ğer vermemi ş olmasına rağmen,
maddi imkan nisbetinde ikincilere yani yan ında rivayet yoluyla
bulunan kitaplara da ehemmiyet verdi ği anla şılmaktadır. Mesela,
o bazan da hadis veya kitaplar ın rivayetini kendisinden bir hayli genç
olup, varraklığını yapan tilmizi `Abdallah b. Hammad al- )Amull(öl. 273) 'den alma ğa mecbur kalırdı 3 . Taliqlerin izahında şarihlerin
verdiği bilgiden faydalanarak, Buharrnin daha ziyade muSann a f hadis mecmualar ının, muayyen bâblara münhas ır hadis kitaplarının, birinci asırdan kalma me şhur hadis « ş a h ff a» ve «c u z-»
lerinin büyük bir kısmını «s a m â`» yoluyla aldığını, m u s n e d lelerin ve hassaten tefsirlerin, malzemelerini bâblara göre sistematik bir tertibe tabi tutmayan kitaplar ın semaını elde etmediğini
tahmin mümkündür. O, İ mam Mâlik'in Muwatta' ını en az dört râs. 290.

1

2 ) Abil

CUbayd b. Sallâm, Kitab al-'amtu'arinde zaman zaman
kullanmaktad ır (bk, meselâ s. 358, nr. 932).
3

191.

bu tabiri

Bk. Fath al-bari VIII, 228 ; CAyni VIII, 618; Tahzib at-tahzib V, 190-
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viden dinlemek imkanını bulduğu halde i Şeyhi 'Alı mad b.‘
Musnad'inin ravileri aras ına girememi şti 2 Bir hadis kitab ı
olması bakımından kendisi için büyük bir kaynak te şkil edecek
kitaptan ancak üç defa faydalanm ıştı. Esasen Şalıilyin hemen hemen her fasl ının tetkiki sırf bir hadis kitab ı olarak kalmak gayesini hiç bir zaman gütmedi ğini göstermektedir. Onun bu karakteri
malzemelerinin mahiyetinde, daha sonrakilerin «taliq» ad ını verdikleri nakilde tuttuğu yolun diğerlerinden yüzde yüz ayr ılışında
tezahür etmektedir. Kitab ın mezkûr karakteri muhaddislerin nazarından kaçmamış olup mesela Nawavı l tarafından vazıhan ifade
edilmiştir :
.

Bulı iiri muhtelif ilimlerde, hadisin inceliklerinde ve bunlardan enteresan neticeler çzkarmakta kendisine kimsenin erişemiyeceğ i yüksek bir mertebeye sahipti. şeyhlerinin ileri gelenlerinden ve
diğer bir çok kimseden bu hükmümüzii gösterecek şeyler naklettik.
Kitabına baktzğzn takdirde şüphesiz buna kani olacakszn. Bundan
başka, kitabzn maksad ı sadece hadislere inhisar etmek, metinleri
çoğaltmaktan ibaret olmayıp, ayni zamanda bunlardan hükümler
çıkarmak, usül ve furâ, ziihd ve edebiyata, darb-z mesellere ve diğer bir çok ilimlere ait ayırmış olduğu bâblar için deliller bulmak
tı. Bu bak ımdan bir çok bâblarznı isnâddan mahrum bıraktı ve filan sahabenin Peygamber'den nakline ve yahut filânın hadisine göre
veya benzer tabirlerle iktifa etti. Batan hadisin metnini isruids ız
zikreder, bazan isnâdzn baş tarafında bir veya bir kaç râviyi hazfeeder. Bu iki şekil ctactiq> diye adlandzrzhr. Bunu bâbına yerleştirmiş olduğu meselenin isimli için yapar ve hadisin isnâdı ndan
veya hut is ııiid ve metninden müsta ğni kalzr. Malüm olu şu bak ım ından sadece işaret eder, bazan ileride bazan çok yakında geçmiş olabilir. Bâblarm izah: esnasında bir çok ayetler zikreder, baz ı
hâblada sadece ayetlerin zikrile iktifa edip başka bir şey söylemez.
Bir çok bâblarda sahâbe ve tiiblinin ve daha sonrakilerin fetvâlarını alzr. Bütün bunlar sana söylediğimizi gösterme ğe kâfidir. Gayesinin bu oldu ğu anlaşıldıktan sonra bir çok yerlerde de münasip
şekilde hadisleri tekrarının zarureti ortaya çıkar ı 3
.

Bk. Zurcifini I, 6.
İ bn al-Cazart al-Mas1 ad al-)Alımad 30-31.
3 Nawaw'i, Şarl). al-Bulı âri 9 a-9 b.
2
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Buhârrnin şalit ı'inin, maksat ve de ğeri üzerinde hicri dördüncü ası rdan itibaren münaka şa edilip izah ında kat'i bir karara
var ılamıyan ta'licilerinin kendi asnnda «al-Kutub as-sitta> müellifleri aras ında nası l karşıland ığı hususunda vaz ıh bir bilgiye sahip
bulunmamaktayız. Yani onlar ın, Buhârrnin bu hususiyetine ait
müsbet veya menfi ne gibi bir tav ı r tak ındıklarını bilmemekteyiz.
Daha ilerde görece ğimiz veçhiyle islâm âlemindeki malûm şöhretinin geni ş manada bir nevi mebdei say ılan dördüncü asra kadar,
te'lifinden sonra geçen bir as ı r zarfında, Buhârrnin bu hususiyetinin nas ıl değerlendirildiği, hatta münaka şa edilip edilmedi ği hususunda doğrudan doğruya bir bilgiye sahip bulunmamaktay ız. Yalnız, dördüncü as ırda, bu meselenin birbirinden ayr ı görüşlerin karşılaşması halinde daha önce ileri sürülmü ş bir hüküm ve görü şten
faydalanmak imkân ı bulunmamasından -istidlâl yoluyla- daha evvel
Buhârrnin bu hususiyetinin hadis edebiyat ında bir mesele te şkil
etmedi ğini öğrenmek kabil oluyor. Fakat Buhârrnin bu hususiyetinin, gerek muas ırları ve gerekse halefleri aras ında bir mesele
teşkil etmeyi şini her halde meçhulleri oldu ğundan değil, bilâkis
ara s ıra benimsedikleri bu hususiyetini, bildiklerine hamletmek
lâzımçhr. Kaynaklar ın, tarihi kontrole tabi tutulmas ı lâzım gelen
bir haberine göre, Buhâri, kitâbm ı te'liften sonra şeyhleri Yalıya
b. Macin (öl. 233), 'Ali b. al-Madini (öl. 234), 'Ahmad b. Hanbal
(öl. 241)'e göstermi ş, onlar dört hadis müstesna hepsini tasvib
etmişlerdi 1. Sonradan DâraquInl (öl. 385) 'nin bulup ç ı kard ığı senetleri illetli bir çok hadis 2 ve ta.`lici> ler şarihlerin itiraz ına uğramıştı. Buhârrye zaman bak ı m ından tekaddüm eden hadis kitaplarında raslayamadığım ız bu hususiyete haleflerinin atfetti ği deTahzib at-tahzib IX, 54, şeyhlerinin vefat tarihleri göz önünde bulundurulacak olursa Buhari"nin ..Salı Wini 37 yaşı nda ve ölümünden asgari' 27 sene evvel
te'lif etmi ş olması laz ım geliyor.
2 An-Nawawl, Şarh Msulim I, 41.
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ğer ne idi; veya art ık tamamile yaz ılı bir edebiyat ın mahsulü
olan diğer musannafat için <samac> ve «k ırdat» yoluyle gelmemi ş
olan kitaplardan nas ıl faydalanacaklard ı ? Bu mesele muhaddisler
için oldu ğu kadar eserlerinin muhtevas ını, seleflerinin rivait bilgisiyle besleyecek olan müfessirler, müverrihler için de mühimdi.
Muştalalı
kitablar ı Buharrnin ta`likini ele al ırken
Muslim'de de bu gibi hadisler bulundu ğunu kaydeder. Onlar ın tadadı na göre Muslim'in Câmi"inde bu cinsten on dört hadis bulunmaktadır'. Yaln ız Muslim bunlar ı münferid olarak de ğil diğer
müsned hadisleri teyid mahiyetinde' nütaba'at» ve « şahid» olarak
kullanmıştır. Buhar- Nin taliqleri için umumiyetle « J ı..4 » tabirini
kullanmış olmasına rağmen Muslim'de zaten mandut olan bu ta11q1er için muayyen bir tabir yoktur. O umumiyetle « ,s, ), »
«
»,
» veya «
» gibi tabirler kullanır.
Usulcülerin, talikleri Buharrye ve bir kaç ını da Muslim'e inhisar ettirmi ş olmalarına rağmen Butiârrnin tilmizi Tirmizrnin de
Câmi"inde benzerlerine raslanmaktad ır. Belki onun taliqleri Muslim'inkilerden daha barizdir. Onda mesela: »
..ıfj, I senediyle gelen bir hadisin nihayetinde
,5..4c y ,„h; »
(s., )
c).»-

Ly1

diğer bir yerde: 2 «...

,:f .%.11

(s.,»

.1,)
derdi 3. Filologlara müracaat etme ğe mecbur kald ığı zaman hemen
hemen Buhar-Nin tabirini kullan ırdı Mesela 'Abû ( Ubayd al-Qasım b. Sallâm'dan «
» diyerek alm ıştı 4.
o) yl
Muhtemelen Tirmizt hadislerin garip kelimelerinin izah ında ara
sıra 'Abû `Ubayd'in Ğarib
müracaat ediyordu.
Buhar-Nin muas ırı 'Abû Davûd (ölm. 275) 'un Sunan'inde taliklerin biraz değişik bir şekline ve vaz ıh olarak «w icad a» tarzında alınmış olanlarına raslamak mümkündür :
yl J »
jt/1 „:r

j I ,:rc- „21"1
2
3
4

Agn. esr.Tadrfb ar-razof s. 35.
şarly at-Tirmizt XI, 70 72.
şar13 at-Tirmizi XI, 86.
Ayn. esr. XI, 50.
-
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Misalinde kitap sarih olarak zikrediliyor. Hatta
a••••
bunların arasında filologların kitaplarından nakledilmi ş bulunanlarda vardır:
31., „A.»
.5jb y J3 »
Üçüncü as ır muhaddislerinin büyük bir kısmını isnadlarının bazı hususiyetleri bakımı ndan tenkid eden dördüncü veya be şinci asır
muhaddislerinin, meydana getirdikleri < sunan> kitablarında veya
evvelki asrın otoritelerine ait noksanlar ın ikmalini gaye edinen
eserlerinde, hadisin bu nev'ine yani ta'lik suretiyle al ınmış olanlarına,
diğer bir ifade ile, rivayet hakk ı alınmam ış kitaplardan nakiller
yaparak isnadın münkati bırakılmasına raslan ılmadığı halde, malzemelerinin çoğunu isnadlı olarak alan di ğer bir çok müelliflerin rivayet hakk ını haiz olmadıkları kitaplardan faydalanmak mecburiyetinde kaldıkları görülmektedir. «ccarlı wa tdctil» in otoritelerinden biri say ılan İbn 'Abi klatim ar-Razi (220-327) 3 Kitâb at-tafsir'inde iyrad ettiği hadislerin yan ında, muhtaç oldukça bu üslübu
kullanırdı . Kendinden bir kaç nesil öteden ta'likler yaparak : «gala 'Abeı Muhammad wa rawâ can 'Abi Malik wa'çl-pahhak wa Mucâhid wa cikrima wa nahwa zâlika wa rawâ can ar-Rabi b. 'Anas
'annahu gala ilh. 4 veya» «gala 'Abla Muhammad wa rawâ can
tâwüs» 6, «wa rawâ `Ikrima» 6 tabirlerini kullanırdı.
İslami rivayetin bu hususiyetinin belki de en enteresan tarafına Muhammad b. Cadı. at-Tabarf (225-310) 'nin kitaplar ı ndaki
şeklinde raslamak mümkün olacakt ır. O kendinden evvelki tefsir
ve hadis kitaplar ının büyük bir kısmını yanında bulundurup bunların muhtelif rivayetlerinden istifade ederek meydana getirdi ği
tefsirinde 7 ayrıca rivayet hakk ını almadan müracaat imkan ını bulduğu bir çok kitaplardan faydalanmak mecburiyetinde kalm ıştı.
Onun hemen hemen Buharrnin asr ında 270 senesinde te'lif etmiş
olduğu tefsirinin malzemesini, rivayet hakk ını haiz olup «haddasaSunan 3Abg Dawiid II, 139.
Ayn. esr. II, 143.
3
Tazkirat al-1;zuff4 III, 47.
4
Tafsfr İbız )Abi Ijatim 8 b.
5 Ayn. esr. 10 b.
6 Ayn. esr. lla.
7
Bk. Yacıüt, )1r0c/ aParib XVIII, 63-65.
2
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na» lafziyle ald ıkları yla ve rivayetsiz olanlarla temin ediyordu.
Onun bu tip nakiller için seçmi ş olduğu tabirler Muslim'in kitabı ndaki taliqler için kullan ılan 4ıuddistu» ile ". Buharrnin kitab ı nda bol bol bulunan «:ala» idi. Mesela 236 senesinde ölen Mincab
b. al-klaris'den 2 , 228 de ölen ' İ brahim b. al Başşâr ve 242 de
ölen `Ammar b. al-Hasan 3 ve 175 de ölen Nucaym b. Maysarat
an-Nah-Wi den 4 nakletmek istedi ği zaman bu tabiri kullan ırdı.
Tabiatile Tabarrnin dıuddistu» tabiri, kendilerinden nakillerde
bulunduğu şahısların bir kısmını n, onun doğumundan önce diğer
bir kısmının da çocukluğu esnas ında ölmüş olmalar ı bakımından
muttasıl bir senede delâlet etmiyordu. O, bu tabiri, 'Abû 'Ubayda'nin bugün elimizde bulunan ve nüshalar ını n farklar ını bile tesbite çalıştığı Maceız al Qur'ân'dan yaptığı nakiller için bile, kitabın adını zikre lüzum görmeden « »
şeklinde kullan ırdı 5. Esasen İslami kaynakların umumiyetle müellifin adını kitabın yerine ikame etme adetleri Tabarrnin de üsleı bunda tamamile hakimdi. Tefsir'inin kaynaklar ına dair pek mühim bir haberine muhafaza etti ği isimlerden hiç biri ad ı geçen
tefsirde tasrih edilmiş değildir. Mamafih « » TabarVnin, ta'lik-*
teri için kulland ığı tek tabir de ğildi. O hemen hemen pek keyfi
bir şekilde «gala» yi bunun yerine geçirilebilirdi. Zira 'Abla 'Ubayda'nin Macâz al Qur'an'ı için bazan da «
y i J3j»
derdi '.
gözden geçirilecek olursa «huddistu» taTabarrnin
birini, yanında bulunan eser kime ait olur ise olsun sadece rivayetin son ravisini ibka eder bir şekilde de ğil, faydalandığı kaynağın, bütün ravilerinin adını, kendine en yakın zincirine kadar
zikrederek kullanırdı. Mesela Dahlıak'in bir tefsiri için »
,S) 1,„-- şeklinde isnad ı zikrederdi 8 .
<1 .L 1 • • • J 1,---j1
-

-

Bk. Nawaw1, Şark Muslim I. 26.
Tafsfr at-Tabarf I, 248. I, 354.
3
Ayn. esr. II, 248,
4
Ayn. esr. I, 323.
Tafsir at-Tabari VI, 87.
6
Yaq6t,
rş 'ael al-)arib XVIII, 61-66,
7
Tafs'ir at- Tabari XII, 112.
8 Bk. ay n. esr. XV , 105.
2
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Tabarrnin tefsirinden daha sonra te'lif etmi ş olduğu Tarih:inde de i vaziyet ayniydi. Rivayet hakk ını haiz olduğu ve olmadığı kitaplardan faydalan ıyordu. Yalnız niriyinde bu ikinci tip
kaynak için bazan « . I Ly » bazan da meselâ «
1.1:-A J3) » 2 şeklinde kullandığı değişik
bir üsleıbu vardı .
islâmi edebiyatta kitaplar ın çoğalmasından sonra tabii olarak
semâ's ız kaynaklardan nakle do ğru geçmek zarureti gittikçe kendisini hissettiriyordu. İkinci asr ın filologlar ı bir tarafa b ırakılacak
olursa, bu ameliyeyi hadis kitab ı nda geni ş çapta ilk olarak Buhâri yapmıştı. Mevsuk kitablara, isnâd kadar ehetnmiyet verme i şi
her müellifin kendinden evvelki edebiyat ve kaynaklar ı feda edememe hususundaki alâkas ı nın derecesine bağlıydı. Böylece muayyen bir asr ın müellifleri aras ında, sadece rivayet hakk ı alınmamış
bulunan kitaplara ba ğlı kalmaktan kurtulma i şi ayni zaman zarf ında olmam ıştır. Her halde islami rivayetin, isnâda kar şı duyduğu
ilk ihtiyaç asrıyla, dördüncü ve be şinci asırlarda bazı hususiyetleriyle bir istihza mevzuu oluncaya kadar 3 geçen zaman zarf ında
isnada atfedilen muhtelif değerleri ve rivayeti alınmamış kitapların artık, malzemelerini rivâi kaynaklardan alan eserlerde tam k ıymetini buluncaya kadar takip.etti ği tarihi seyir etüd edilmeye de ğer. Usul kitaplar ının bir kısmında «t ahammul al- ci 1 m> in «w icâ d a ı nev'inden başka
j ,sI) v . »
j`I
I ...e 64.diye ayr ılmış oldukları bâbda bu «
j£. •
tabii geçi şe karşı duyulan ihtiyac ın bir nevi ifadesini bulmaktay ız.
Bu bâbı n izahında Suyütrnin muhtelif kaynaklardan iktibas etti ği
münakaşan ın hulâsaten nakli, buraya kadar izah ına çalıştığımız rivayet hakkı alınmış olan ve olmayan kitaplardan naklin cevaz ı meselesini muhtemelen biraz daha ayd ınlatmağa yarayacakt ır.
« . . . İbn Hayr Birnâmac'inde : Muhaddisler bir müslüman ın, Peygamber'in bir sözünü, yan ında sahih bir rivayeti bulunmadıkça qâla Rasulallah, demesinin caiz olmad ığı hususunda
mütteffktirler, demi şti. cirâqi bunun reddi hususunda bir şey söylemeli. Sadece Zarka şi, yazmış olduğu bir risalesinde bu mese2
3

at-Tabari I. 175.
Ayn. esr. I, 202, 314.
al Kifalla 3-4 ; Maşâriq al anwar I, 2-4. )iiıyâ' al-cıdilm III. 374-376.
-

-)
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lede muhaddislerin icmâ etmi ş olması pek gariptir. Bu muhaddislerin birinden naklolunmaktad ır. İ bn Burhân ın, mezkûr meselenin
cevazına dair nakletti ği şey ise muhaddislerin icmâ' ına muhaliftir.
Azusar ında da : Fukahanın hepsi, bir hadisle amel etme onun semi' yoluyla gelmi ş olmasına bağlı değildir, bu hadisi ihtiva eden
nüshanın sahih olduğu tahakkuk ettiği takdirde samic yoluyla
gelmemiş olsa bile onun ile amel caizdir. 'Abu al-Isfari'int :
Güvenilir kitaplardan naklin cevaz ında ve bu kitapların râviler silsilesile gelmiş bulunmasının şart olmad ığında muhaddislerin icmi'l
vardır. Bu, hadis ve f ıkıh kitapları için de aynidir, demi ştir. alKayyil at-Tabiri, Taliqsinde, Sahih bir kitapta bir hadis bulan
kimsenin bunu rivayet ve onunla isti şhad etmesi caizdir, diyor.
'A ş bab al-hadis 'ten baz ı kimseler : Bir şahsın bir hadisi, şeyhinden dinle ınemiş olmas ından dolayı rivayet etmesi caiz de ğildir,
dediler. Bu yanl ıştır. 'imam al-klaramayn de Bur liân' da, büyük
muhaddisleri de ğil de, s a m â a bağlanıp kalan baz ı şahıslar ı
kasdederek bunlar, metinlerin takdirinde sözlerine de ğer verilmiyecek bir guruptur, demi şti. Şayh cizzaddfn cAbdassalim, 'Abû
Mukıammad b. `Abdalhamid'in yazılı sualine şöyle cevap vermi şti :
Sahih fıkıh kitaplarına itimat edilip edilmiyece ği meselesine gelince, bu devirde ilimler, bu tarz kitaplara itimad ın caiz olduğu
hususunda müttefiktirler. Zira rivayete nas ı l güvenilirse bunlara
da öyle güvenilir. Bunun için de, nahiv, lugat, t ıb ve diğer ilimlere dair me şhur kitaplar, daha evvel s ıhhatları ve apokrif olmadıkları teslim edildiğinden, herkes taraf ından itimat edilmiştir. Bu
kitaplara itimat caiz olmasayd ı kendilerine mütevakk ıf bir çok
meseleler muattal kal ırdı. Şeriat kaidelerinin naz ımları bir çok
meselelerde, kitaplar ını ancak mü'min olmayan bir cemaatin güvenilir kitaplar ından alm ış olan tabiblere müracaat etmi şlerdir. Filolojide de müşrik olan araplar ın şiirlerine itimat edilmi ştir. Hadis
kitapları bu itimada f ıkhi ve sair kitaplardan daha lây ıktır. Zira
muhaddisler nüshalar ın zaptı ve kaydı ile daha fazla alikalanm ıştır. Kim : bir kitaptan hadis ç ıkarmak ve faydalanmak onun rivayetini muttasıl râvilerle alm ış olmağa bağlıdır, derse icmi'l
ayaklar altına almış olur. Şificf, Risâla' sinde, bir kimse bir haberi bir şeyhten dinleyip dinlemediğini bilmese bile onu rivayet
etmesinin caiz olduğunu söylemiştir °.
1 Tadrib ar-reavi 46 49.
-
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isnâdsız gelen kitaplardan faydalanman ın cevazının yan ında mücerred olarak samâ'a ve kitaplarm rivayet hakk ını almaya kar şı
gösterilen alâka aleyhine, geni ş bir, cereyan da ba şlamıştı. Üçüncü
ve dördüncü asr ın zayıf tenkicli bir tarafa b ırakılacak olursa, bu
cereyan hasseten be şinci asırda, islâm ın en büyük ilim otoriteleri taraf ı ndan desteldeniyordu. Hatîb Ba ğdâcli (61, 464) 1, İ mam
Gazzâll (öl. 505) 2 ve Qâdi clyâd (61. 544) 3 kitapların icâzetinin
beş ikte bulunan çocuklara bile yerilmesini ve hiç bir şeyden, haberleri yokken isimlerinin isnâd silsilesine idhal edilmi ş olmalarını
sert bir tehekküm ile kar şılamışh. •
Bu bahis sonunda bir hulâsa yapmak istersek, hadislerirı tamamile yaz ılı kaynaklarda bulundu ğu üçüncü as ırda Buhârl'nin,
tasnif ederken, kitaplardan faydalanmak için rivayet yoluyla gelmiş olmasını şart koşmayıp, isnâdın artık hükmünü kaybetmeğe mahkûm otoritesini ciddi bir surette sarsan ilk kimse
olduğunu söyleyece ğiz. Bu taktirde <isnâdz ikmal ve hakiki bir
ilim haline çıkaran Bulıârrdir> şeklindeki bir mülâhaza 4 Şalı'illin
dikkatlice okunmam ış ve hususiyetlerinin göz öni'nde bulundurulmamış olmasının bir neticesi addedilecektir.
,

al-Kifâga 3-6.
41;egfr )al-calüm III, 374-376.
3 Maşârig al-)anwür I, 3-4.
4 Caetan1, Annali dell' Islam 1, 15, Türkçe tre„1, 84.
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İKINCI KISIM

QURDAN TEFSIRI VE KAYNAKLAR'
Hicri ikinci asrın ilk yar ısında başlayıp asrın sonuna doğru
çoğalan ve üçüncü as ı rda tam inki şafını bulan muşannaf "sunan'
kitaplarından birini te ş kil eden Buhârrnin di ğerleri gibi
Peygamber'in hadis ve sünnetlerini bâblar halinde ihtiva etmekte
olup kendinden evvelki hadis edebiyat ının bir hülâsas ını yapmak
gayesiyle ortaya ç ıkm ıştı . Mezkûr «sunan» kitaplar ı, esas itibariyle
fı kh ın meseleleri etraf ında hadis ve sünnetleri kendi ölçülerine göre cemetmek gayesiyle ortaya konmu ş olmakla beraber «cihâd,
mağâzi, manâqib, al-'a şhâb» gibi bir çok tarihi malzemeyi de ihtiva ediyordu. Bu sunan müelliflerinin umumiyetle bir de Qur'ân
tefsirine aid kitaplar ı olduğunu öğreniyoruz. Tarâcim i ahval kitaplarından başka eski devre aid, Fihrist İbn an-Nadim, Fihrist
ibn Hayr, Fihrist al-Tüsi gibi, islami edebiyat ın çoğu kaybolan
mahsulleri hakk ında bizi ayd ınlatan kaynaklardan bunu teyid etmek imkanına malikiz ; hatta baz ı örnekleri zaman ımıza kadar
intikal etmi ş bulunuyor.
Buhârrnin
evvelki «s u n a n» kitaplar ının bâbları
arasında tefsir diye ayr ılmış bir kısı m bulunduğunu bilmiyoruz.
Te'lifi bakı mından Buhürrnin kitab ınclan biraz mütekaddem say ılan
Dârimî (öl. 255) 'nin Sunan 'inde 1 dahi böyle bir fasıl bulunmamaktad ır. Buna mukabil Buhârryi hemen takip eden Muslim (öl.
262) ve Tirmizi (öl. 279) 'de bunun mevcut oldu ğu görülmektedir. Fakat Buhüri, ŞaldYinin mezkür fasl ındaki malzemesiyle kendinden evvel meydana getirilen müstakil tefsir kitaplar ından ve muakkiblerinden tamamiyle ayr ılmaktadır. Onun mevzuubahs ayr ılışı
bâbların ın malzemesinin kemiyetinde de ğil, tamamiyle bir hadis
kitab ı hüviyetini kaybederek geni ş ölçüde filolojik malûmat ihtiva
etmiş olmasındadır. Sadece Kitâp at-tafsir diye ayırmış olduğu
Bk. Tadrfb

s. 56 ; Tahzib at-tahzib V, 295.
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kısıma değil, Şalıi,:ı'inin hemen hemen her taraf ına bol miktarda
tevzi etmi ş olduğu, Qur'ân'ı n filolojik tefsir malzemesi her halde
onu diğer hadis kitaplar ından ayıran karakteristik taraf ı teşkil
eder. Biz burada «BuOrPnin Qur'ân tefsiri» adı altında bu hususiyetini ele alaca ğız.
Buharrnin, gerek «Kitâp at-tafs;r» kısmına ve gerekse di ğer
bâblannın arasına alm ış olduğu, Qur'ân tefsirine ait filolojik malzemeyi kitabını n karakteri ve kaynaklar ıyla olan münasebetleri ve
hasseten onu di ğer hadis kitaplar ından ay ıran hususiyetleri bak ı mından inceleyece ğiz. Buharl'nin Qur'ân tefsiriyle alâkah filolojik malzemeyi, biri daha evvel meydana getirilmi ş tefsir
kitaplar ında bulunan cinsten di ğeri Buhari'nin şalyily'inde bulunup
ona bariz bir karakter veren filolojik malzeme diye iki k ısma ayıracağız. Bizi esasen me şgul edecek olan ikincisidir. Birincisine çok
muhtasar bir şekilde temas edece ğiz.
Buhari'de, kendinden evvelki tefsir kitaplar ıyla müşterek olarak bulunan filolojik malzeme ile, Qur'ân' ı sırf filolojik bir etüde
tabi tutmu ş olmayıp ayetlerin şerh ve izahlar ıyla ve diğer bir
çok hususiyetleriyle alakal ı şahısların bilgilerinden ibaret rivayetleri kasdediyoruz. Bunlar ın aras ında, Buharrnin üstadlar ına, üstadlarının üstadlarına kadar bir kaç tabakaya mensup olanlar vardır. Ekserisinin yaz ılı tefsirlere sahip oldu ğunu öğrenmek imkanına malik bulunduğumuz, bir k ısmı için böyle bir bilgiden tamamen mahrum olduğumuz bu ş ahıslara ait malzemenin naklinde
Butı,arrnin, kendinden evvelkilerle mü şterek olduğu hususu
bize kadar o devirden gelen ayni neviden eserlerin ve
hadis şerhlerin de mevcut materyelin tetkikinden anla şılıyor.
Buharrnin kendindetı evvel mevcut rival tefsir kitaplar ından sahâbe ve tâbiinin Qur'ân tefsirine dair, baz ı filolojik izahlarını ri.
vayet ettiği hususundaki bilgi, bu etüd esnas ında hassaten üç tefsire müracaat etme suretiyle has ıl olmuştur. B ıharl'nin şeyhinin
şeyhlerinden `Abdarrazzaq b. Hammam b. Nafi (öl. 211) 'e, bir
sonraki nesle mensup 1 , Muhammad b. Cadı- (öl. 311) 2 ve İbn
'Abi Halim (öl. 327) 3 e ait bulunan bu tefsirlerden ba şka Buhari
Bk. Brock. Suppl. I. 333.
Brock. G 1 2, 147. Suppl. I, 218.
3 Bunun Brock. da zikri geçmeyen yegâne nüshas ına Ayasofya Ktp. nr. 175
de raslanm ıştır. Sadece birinci cildi bulunmaktad ır.
2
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şerhieri ve ha.ssaten -İbn I-jaCar' (öl. 852) 'in Tactiq at tdliq adli eSe,
;gelmektedir. Bu, kitap= tiI-böylerncotakOymfi
lar - Ve benzerleri, geni ş miktarda Şcı i317,deki filololik izahlarni tarihini
tesbit hususunda oldukça ayd ınlaticı bir bilgiyi Muhafaza etmektedir. Tarihi bir kontrola tabi tutulmas ı gereken bu malzemenin
bilahare s ırf filolojik olmak iddiasiyle ortaya konupy kaynaklar ını
zikretmeyen Qur'ân tefsirlerinid zuburunu ha.zirlann ş ve kolaylaş
tırmış bulunduklar ı rnuhakkakt ır.
Butiarrnin kendinden daha evvelki tefsir kitaplanyla mü şterek
olan bu kısmını n diğerlerine hiç benzemiyen bir taraf ı vardır.
Diğer kaynaklar- kendilerinden evvelki otoritelerden alm ış olduk
ları izahları- isnadlarla vaslettikleri halde "Bubarl hemen hemen
daima senedleri hazfedip sadece o izalim sahibi olan sahabe,
in ve tabicinden sonra gelenlerin ismini b ırakır. Daha evvel gördüğümüz ..ta.`11q;» diye adlandırılan bu tarzla, Buharl kendinden
evvel- bulunan -ve daha sonraki -müfessirler -taraf ından ancak senedlerle nakledirebilen kitaplarni - muhtevalar ından -kolaylıkla
de 'imkan ını bulmuştur. Meselây Tabari, iefsirinin- kaynaklar ı ' olaak
aldığı eserler 2 den fayda land ığı her yerde malzemelerini bir bir isnad
ettiği halde Şal.âh'de bunların hemen hemen hepsi muallak Olarak
bırakılmıştır. Böylece, Butiari kaynaklardan nakil hususunda, mensup olduğu zürnrederı :hemen hemen tamamiyle müstakil hareket
ederek, şayarm hayret- bir•kolaylık ortaya koymu ş O
- lmasına rağrüen
-

cal Cami` aş sahib al rnutetasar min 'undir Rasâtillâh şallallâhu
calayhi wa sallanl>
rnüsned bir eser meydana getirmek gaye-

-

-

sini tamamen ihmal etmiştir. Onun içindir- ki, daha sonraki muhaddisler, bu hususiyeti yiiliinden Muslim'in kitab ından
daha dun derecede görmü şlerdir 4.
«Qala» ve benzer tabirlerle, Müteakip niuhaddisler aras ında
«taclig» diye adlandırılan, isnadları -ha.zfOlunmu ş h idislerin, Buhar-1
tarafından rivayet hakkı alınmamış olan kitaplar için ,kullan ıldığı
yolundaki millahazarinZin di ğer bir` niesnedini Kitab a-taf -slr'de
görmek mümkün oluyor. Zira taliq şeklinde al ınan, Qur'ân ayet,
2

Brock. G 11 2, 81, Suppl. II, 73.
Bk.
al-)arib XVIII, 64.
NawawL, Şark al-Buljarl 6 a-6
•
Hadyu's-s;14 s. 8 ; Tadrib ar-r&ul s. 26.
„,
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leriyle alâkal ı izâhları büyük bir yer işgal etmektedir. Yaz ılı
bir tefsir sahibi oldu ğunu müteaddit vas ıtalarla öğrendiğimiz bir
çok şahıslardan müteaddit ta'liklerin yap ılmış olmasını bunun teyit
edici bir delili gibi görüyor ve hassaten tefsir kitaplar ının, Bulıârrnin yanında rivayet hakkı alınmamış olarak bulundu ğunu tahmin ediyoruz.
Kendilerinden yukar ıda izah edilen tarzda Qur'ân'a dair filolojik malzeme rivayet eden şahısları kronolojik bir tasnif çerçevesinde üç k ısma ayırmak kabildir. Sahâbe, tâbiin ve tâbilnden
sonrakiler. Bu her üç gurup mensuplar ına ait malzemeyi, Bulıârr.
nin bütün Şalıilı'inin muhtelif fas ıllarında bulunan malzemeyi bir
araya toplamış olmakla beraber burada sadece, rakamlarla vereceğiz. Buhârf ve Muslim'deki hadisleri isnâddaki «sahâbe> ye göre
veya muhtelif bakımlardan rakamlarla ifade etmek, bildi ğimize göre, İ bn aş-Şalâtı 'dan beri hadis edebiyat ının bir adetidir. Onlar,
iki şalıflı'deki «t a'llq» lerin say ı sını vermekte beraber, muayyen
mevzua göre ta'll'q» lerin ne bir yekünunu vermi şler ve ne de
her ferde ait olanlar ın tesbitiyle alâkalanm ışlardır. tefsirine
ait, suret-i mahsusada filolojik olmayan kaynaklardan gelen, filolojik tefsir ta'likat ının bir yekünunu vermek ve Buhârrnin m u s n e d
ve muallak hadislerine dair daha evvelkiler taraf ından tesbit
olunan rakamlarla mukayese etmek suretiyle kitapta kendilerine
ayrılan yer hakkında nisbf ve umumI bir fikir teminine çal ışacağız.
I — Sahâbeden isnâds ız gelen filolojik izahlar :
`Umar b. al-Hattâb (öl. 23)
3
`Abdallâh b. Mas`üd (öl. 32)
2
1
'Abû Musâ 'al-'A ş cari (öl. 44)
Abdallâh b. az-Zubayr (öl. 73)
1
`Abdallâh b. al..`Abbâs (öl. 69)
187
(

II — Tabi`inden isnâds ız gelen filolojik izahlar :
Mucâhid (öl. 103)
144
`Ikrima (öl. 105)
12
10
Saşid b. Cubayr (öl. 94)
(öl. 90)
9
al-Hasan al-Ba şrl (öl. 121)
12
Qatâda (öl. 117)
16
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Sacit]. b. al-Musayyab (61. 95)
Ibrahim an-Naba'i (61. 95)
'Abil wâ'il (öl. 85)
ar-Rab`I b. Hu şaym (öl. 63)
`Aklama (61. 102)
`Ali b. al-klusayn (61. 04)
`Ata' (61. 104)
'Abû Maysara ( İbn şurabbil)
`1.Jbayd b. `Umayr (öl. 68)

2
2

1

III — Tabicinden sonra gelenlerden al ınan isnadsız izahlar :
Sufyân as-Sawri (61. 161
Sufyân b. `Uyayna (61. 198)

1
10

Mecmuu 450 ye varan bu ta'liklerin hazfedilen isnadlarm ın
yerine kaim olan ş ahısların çoğunun müstakil birer tefsir sahibi
olduğunu öğreniyoruz 1. Daha önce izah olunduğu vechiyle yazılı
bir tefsir sahibi olmayanlardan yap ılan talikler ise ya yukarıda
adı geçen tefsirlerden veya BubarVnin yan ında bulunan diğer
kaynaklardan al ınmıştır. Kitabında say ısı 450 'ye varan mevzuubahs ta'ilkleri 7397 müsned ve 1341 muallak 2 hadise nisbetle
ehemmiyetli bir rakam ifade etmektedir. Ayni zamanda bunlar,
doğrudan doğruya filolojik kaynaklardan al ınanlardan ayr ıdır.
Takriben bu sonuncular kemiyet bak ımından diğerlerinden az değildir. Birbirlerine ilave suretiyle onda birine yak ındır.
BubarVnin bu tip merviyat ı içinde, `Abdallah b. 'Abbas ve
Mucahid'den gelenler mühim bir yer i şgal eder. Her ikisinin de
yazılı birer tefsir sahibi oldukları o kadar kuvvetli bir şekilde ve
bizzat kaynak olarak kullananlar taraf ından zikrediliyor ki varlık
larından şüphe etmeğe mahal kalmıyor. Yalnız muhtevaları, ravilerine intikal şekli münakaşadan müstağni olmayabilir. Bahusus,
• i Bu zevat ı n tefsirlerini ' İ bn an-Nadim'in Fihrist'inden (226-235), Ka şf a?
gundn'un «tafsir» maddesinden, Talıari>nin kaynaklar ı hakkında eski bir rivayeti
muhafaza eden Yfıqût'un pir ştid al arib'inden (XVIII, 54-65), Saclabl'nin al Ka şf
wa'l bagân adli tefsirinin mukaddimesindeki mufassal maliimattan ve Buhâri şerhlerinden, hasseten İ bn Hacer'in Tacliq at-ta-ctiq'inden ve bunların tereeme-i hal-

-)

-

lerini ihtiva eden diğer bir çok kitaplardan ö ğreniyoruz.
2 Hadyds-seiri s. 468, 470
.

-
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râvisine izafeten
--b. 'AU 7'UP:ta> diye' maruf olan
birincisi, rivayet silsilesi bak ımından bir hayli, -münakaşayı mucip
olmuştur'. `AlxIallâh b. `Abbâs'dan, divilerine intikal şeklinde
çok şüpheler ileri sürülmü ş s- olmakla beraber böyle bir tefsirin
Mısır'da bulundu ğu ve üçüncü asrın ilk rub'unda muhaddisler tarafından bilindiği, hatta <Mısır'da b.Ab Talha tarafındanrivaget
edilen bir tejsir-- vardzr, onun için Mısır'a kadar gidilse çok şey yapı lmış sayı lmaz» diyen )Ahniad klanbarin hayatını n faaliyet

devrinde orada bulundu ğ u ve ``o devre kadar, = Mısır'a nisbetle
şark sayılan bölgelere intikal etmedi ği ve bundan ciddi surette
Bubâri-'nin faydaland ıği anlaşılmaktadır. Baliârrnin, bu kitabın bir
nüshasını, Mı sır'a 217 senesinde yapm ış_ olduğu seyahati' esnasında mı elde ettiğini yoksa, her hangi bir şekilde, RulArr ye diğer
bir yerde mi intikal ettiğini bilemiyoruz. Zira, Bulıârrnin Mısır
seyahati esnas ında, kitabı n son râvisi Salih (öl. 223) hayatta bulunmaktaydı. Bulıârt ise 'Abü Şalilyin yanenda bu/unan < şabifa» dan, ancak xqâla .113n `Abbas»- < wa yuzkaru Can Ibn
`Abbâsı şeklinde ta."Iiken rivayet etmektedir. Bu ve.- ayni zamanda
nadiren diğer rivayetler . için, ismini zikretti ği 'Abü Şâlilyden al,
ıklar ının hepsi Bubârrnin ondan bir şey dinlemediğini ve onund
huzurunda bir şey okumadıOnı göstermektedir. riatta
'Abû
şeyhini kaydederek «vtra gala al-Lays» diye ald ıkları= da hepsi 'Abisi ŞalilYden gelmektedir. Bunun bizzat Bulıari tarafından ifade edildiği naklolunur 4. Bulıârruin, yanında bulunduğıi
ihtilâfsız olarak kabul edilen bu < Şâtlifa» nın'. ne kadarını .,S'allifinĞ
idhal ettiği bir münakaşa mevzuudur. Zira o, cAbdall'ah b. `Abbas'dan bu <Şcilı ifa> vasıtasıyla sadece filolojik tefsirleri veya
garip kelimelerin izahını aldığı .halde Tabarrde, b. Talha
rivayetiyle İbn `Abbas'a ait yaln ız .«a 1), k â m» ve sebeb•i nüzula
dair izahlar bulunmaktadır. Tefsirinin bir cildi bize kadar gel»
Bk. al-hgein II, 223.
an Nılsih zodl-tnangtih s. 12. 3 Muccam ğarib 'al-Qur'ân adl ı kitabın mukaddimesini yazanlar M ısır'a ne
zaman gittiği hususunda laynaklarda bir' kayda raslamacl ıklarını söylemekte (Önsöz s-d-k) iseler de, Buhöri, at-Tkrih.-al-kabir'indt (I/ 2,5) 217. y ılında,. Mısır'da
bulunduğunu kaydediyor. .
4 Riad aş-şah ihagn I, 268-269.
Fath al-bari VIII, 332 ; )1tOn II, 223.
2 -1\labhâs,
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miş olan İbn
klâtim (öl. 327) ı 'de her iki nevi bir arada bulunmaktad ı r 2. Bahârl, garip kelimelerin izah ını adı geçen «Şcıfı-ifa>
den, Şaiı iiı 'inin gerek K. at tafsir kısmında ve' gerekse di ğer yer
lerinde, Qur'ân âyetleriyle alâkalı diğer isnâdları nı hazfetmesine
mukabil, haberleri niulitelif isnâdlarla İbn cAbl.;âs'a kadar ç ıkarmaktadır 3. `Abdallâh b. `Abhâs' ın b. Talba rivayetiyle gelen
<şalâta» sinden Buhâri, Şalıtlyinde ancak muallak bir nakl yoluyla
istifade ettiği halde muas ırı klâtirn ar-Râzi (öl. 277) bilâhere
Abû Bakr ar-Ra.zi (öl. 327), Mubarnmad b. Car1r at-Taba/1 (öl.
311), İbn al-Munzir (öl. 318) ancak muttaS' ıl bir rivayetini temin
suretiyle fayclalanabilmişle-:. dir 4.
Bubasi'nin, garip kelirnelerin izah ında İbn- `Abbâs'dan sonra
geniş çapta faydalanm ış olduğu Mucallid'in tefsirinin s ıhhatı hemen hemen bütün- alâkal ılarca kabul edilmi ş 5, imam Bubâri
ve diğer bir çok muhaddislerin ondan faydaland ıklar ı sık s ık ifade olunmuştur g.
-

Ayasof ya nr,. 175 ile bulunmaktad ır.
2

Tafsfr İbn 'Abi Ilatim 2 a, 5 13, 6 b, 7 b, 9 b.

3 Meselâ onun «Yazid can-Nahwi (an cikrima can ı bn cAbbils» rivayeti için
bk. Fath al-bari VIII, 199 ; Mulıammad b. Muqâtil -Asbât a ş-şaybâni- al-Hasan
ab7A şrivayeti için bk. Fatl? al-bari VIII, 185 ; « )Ahrnad b. Humayd-cUbaydallâh
.
eacl-Sufyan- Şaybâni-< İ krimâ. rivayeti için ayn. esr. V1II, 181 ve di ğer bir rivayeti
için bk. s. 187.
4 Fath al-barf VIII, 332. 'AVİ Hâtim'in banu, râvisi )Abil Ş âtilı'den alm ış
olduğunu oğlu 'bn )Abi şâtim'in senedlerinden ö ğreniyoruz.
Saclabl, al-Kaşf wa'l-bagdn I, 4 a--7 b.
6 al-)itıOn II. 225.

BUWAR1'NIN FİLOLOJİK KAYNAKLARI
Buhürrnin Şabilı'inde bulunan filolojik malzeme, kaynaklar ıyla
olan münasebetlerinin en garip taraf ını te şkil eder. Hadiste c â m
m u s n a d ve m u s a n n a f eserler meydana getirme devrinin hemen hemen sona ermesiyle, evvelkilerin şerh, izah, tagik ve muhtelif bakımlardan etüdüyle uğraşılı nca, Buharrnin kitab ının daha evvelki ve sonraki musannefatta bulunmayan filolojik bir çok malzeme ihtiva etti ğinin farkı na varılmıştı. Meselâ ilk şarihi Hattâbl (öl.
395), şerhine teş ebbüs etti ği jahilı 'in adı geçen hususiyetini görmüş, mercii « ğarib al-hadis» kitaplar ı ndan ibaret olan mü şkillerinin
izahından vazgeçmişti°.
Kitabın daha sonraki şârihleri, kendilerinden evvelki mesainin
neticelerinden faydalanarak, bâblar ı arası ndaki filolojik
malzemeye dair alâka çekici bir çok ip uçlar ı elde etmi şlerdi. Esasen, Buhürrnin kaynaklar ı ve diğer bir çok hususiyetleri üzerinde,
ancak şarihlerin muhafaza etti ği zengin malümat sayesinde bizim
için bir şeyler söylemek kabil oluyor.
Peygamber'in sünnet ve hadislerini cem' ve ihtisar etme te şebbüsünde bulunan Buhâri, Şah th'in kaynakları hakkında en mühim
malümatı veren Ibn klacar'e göre 'Abil `Ubayda Ma`mar b. al-Musannâ (öl. 210), al-Farrâ (öl. 215), an-Naçlr b. Şumayl (öl. 203) ve
`Ubayd al-Qâsim b. Sallâm (öl. 221) gibi dört büyük filologdan müteessir olmu ştu.
Şimdiden şurasını kaydedelim ki, Buhârrnin şarihleri, mevzuubahs tesire zaman zaman temas etmi ş lerse de onu bir bütün olarak mülâhaza edip bu hususun, Şahih'in maruf şöhretine neler kazandırıp neler kaybettirece ğini gözönüne almam ışlardır. Ibn Hacar,
Buhârryi Bâblar ının tertibine itiraz eden bir şarihe karşı müdafaa
ederken bilvesile, zik ı edilen filologlardan al ınanlar ın hey'eti umumiIlattizbi, Şar1.1 al-Bu/ya-I 2b-3a.
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yesini <T af s ir a a r t 13» diye tavsif eder 1. Bu tabirle hem
«ğ arib al-Qur'ân> ı vehemde « ğ arib al-hadis>i kasdeder.
Buharrnin bir muhaddis olarak, baz ı müşkil hadislerin halline tevessülü ve bu hususta otorite kabul edilen kimselere istinad etmesi tabii kar şılanmışsa da, « ğ a r i b al-Q ur' a n> münasebetiyle,
halli zor nahvi meselelerin münaka şasına, kitabında sık sık yer
vermiş olması yüzünden bazan çok şiddetli itirazlara maruz kalmıştı r. Buna mukabil hadislerin ihtiva ettiği garib kelimelere dair
izahların $21.1ilı 'de yer bulmuş olması hemen hemen itiraz mevzuu
olmamıştı r. Musannaflar ı nda, Qur'ân'ın <ka r i b> lerine umumiyetle yer vermeyen <al-Kutub as-sitta> musannıfları arasında yalnız Buhürrnin tilmizi garib hadislerin izah' için
zaman zaman, üstad ı gibi, 'Abü `Ubayd b. Sallâm (öl. 221) 'a müracaat etmi ştir 2 Esasen daha önce ‹a ş h â b al-hadi s> in « ğ ar î b al- hadi s» in şerhiyle meşgul oldukları anla şılmaktadır. 'A bû
cUbayd'in Ğarib al-hadis'incle zaman zaman filologlarla « )aşhâb alhadis» in mütekabil izahlar ının mukayeseli olarak verilmi ş bulunması
bu hususu açıkça gösterir. Zikredilen iki zümreden Buhârl, filologları iltizam eder. Mesela <ici`ü> kelimesinin izah' için kulland ığı
ifade, daha ziyade, 'Abû `Ubayd taraf ından «'a ş hâb a 1- hadi s» e
tercih edilen filolog Ubayda'nin tefsirine tetabuk etmektedir 3 Ğ arib al- ha di ş bakımından Buharrye geni ş mikyasta
'Abü `Ubayd b. Sallam ve bir dereceye kadar an-Naçlr b. Şumayl
müessir olmuştur 4. Nitekim İ bn klacar, gerek «Tattiq at-tactia».
inde ve gerekse Fath al-bari adl ı ş erhinde, Buhürrnin «m u ca I I a q»
hadislerindeki «ğ- a r î b» lere dair izahlar ının kaynağı olarak münhasıran 'Abü ( Ubayd'in Ğarib al-bactis'ine işaret eder 5. Bir çok bakımlardan 'AVİ `Ubayd'in kitaplar ından, mesela K. al-'amvıdl'inden 8, Façlâ'il al-Qar'ân'ından 7 al-Ğarib al-muşannafından 8 hatta
.

.

,

Fath al-bari L 213.
Şarh at-Tirmizi* Xl, 50.
3
arib al-hadis 59a ve Hadgu . 8-sarf s. 170.
4 Bk. Fath al-bari 1, 213 ; Narlr'in dal* al-13adis'i için bk. ) 1rşad al->arib
XIX, 242; anWiliaga 1, 5 ve Ğarib al-Qur'dn'a için bk. Broek. 1 2, 101.
5 Tactiq at-tacliq 84b, ve mesela Fath al-bari IX, 71.
6 Fath al-bari III, 287-288.
7 Mesela bk. Fath al-bari IX, 17, 56, 64, 74, 86, 87, 88.
8 Fath al-bari VIII 123.
2
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İbn klacar'e göre K. al-qırddeinclen° faydalanild ığı bilindiği halde hadislerin ihtiva ettiği garib kelimelerin izah' için do ğrudan
doğruya 'Abil `Ubayd'in mi yoksa; onun da kaynağı olan 'Abi
`11bayda'nin Jrıi « Ğarib al-bactis> 'indek fayclaland ığını bugün için
söyleyebilecek değiliz. Zira,
_`Ubayda'nin, nüshas ı bize kadar
gelmemiş olan ,<Ğarib
`Ubayd'in kitabına intikal
eden kısmı ile, autıârr ıairı
müşterek garib kelimelere
dair ihtiva etti ği izahlar hemen hemen tetabuk etmektedir 2
'Abıl 1.1baycl, kitabının biraz ilerisinden itibaren )bü `14bayda'den
aldığını ihmal ettiğinden bu hususta kat'i neticeye vard ıran bir
mukabele yapmak imkân ından mahrum bulunuyoruz.
Şa•h'irıin bir, çok fas ıllarında: faydalandığı 'Abû
Wbayd'in adını sadece iki. yerde zikretmi şfir. Birincisinde benim
tad üshibuyla <01a ) 'Abû 'Ubay& ş eklinde, bir âyetin tefsirinde
kaynak olarak göstermi ştir 8. Manaafih ibn Hacar'e göre, müstensihler taraf ından, 'Abü Ubayda'nin yanl ış yazılmış şeklidir 4. İkinci
yerdeki zikri ise Bıttıârt, .kendisiyle 'Ahû `1Jbayd aras ında 'Atunad
`Astm adında diğer bir râviyi zikrederek 'Abeı ;`Ubaycl'in doğrudan 'do ğruya temas halinde bulundu ğu şeyhlerinden olmad ığı nı
göstermeğe çalışır 8: Bundan başka ŞAbıl `Ubayd'in adı, Buhârrnin
diğer kitaplar ının _bir kısmı nda geçer. Onun «al-Qırd'a balf al'fmâm» , «cd-cAdab at-mufrad> ve -«54f'Cıl al-'ibâd» adlı müstakil
küçük kitaplarırıçla 6 zikrettiği Abisi al-Vasin < b. Sallâ ıU'ın hangi
eserlerinden aldığı huşusunda şarihlerin yard ımlarından mahrum
bulunmaktayız. Zaman zaman fayçialand ığım bildiğimiz <al.Garib
.

Fatiı ul-büri VI. 328, 336.
Biityle bir netice, Bultari'nin kitab ındaki-garib kelimelerin. Ihn şacat tarafından Fat6 al bdri' nin mukaddimesinde (Hadgu's-sdri s. 71-203) toplanan izahlarından faydalanmak suretiyle elde edilebiliyor.
3 Buhar? IV, 165; Fath al bârf VI. 342.
4 Tahzib at tahzfb X, 247.
5 B ılls ari VIII, 104 (kenarda); Fat1.1 al betr:i XI, 286. Mamafih )Alıfi cUbayd'in ismini ihtiva eden bu k ısint Buhari'nin, metin' d ışında' 'katibi cCacfar'e
şifahen bildirdiği bir habere benzemektedir. &fil/Yin meşitur -editörü Yilnittl i ' bnnu metnin dışına çıkarmak suretiyle mezkar -husıtalyetine i şaret etmek istemi ştir.
6 Bk. Brock. Suppl. I, 264-265.
7 Tahzfb at-tal26 VIII: 317.
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al- mu şatınaP ından mil yoksa f ıkha dair milteaddid kitaplar ından

mı 2 aldığının tesbiti burada te şebbüs edemiyeceğirniz ayrı bir tedkikin , ınevzuudur.

^-1ABO.

CUBAYDA VE F"ARRA'NIN 1311WARY ÜZERINDEKI TESIR!
Umumt Millethazalar

Kendinden eVvelki edebiyalın muhtelif kollarına karşı derin
bir alâka duyup kitab ının 'bit çok bâblar ında 'bu alâkaS ını izhar
eden Bıihârrnin, Basra mektebinden 'Abfi çlJbayda Ma`mar b. alMusannâ (öl. 210); Kûfa mektebinden Fa:rrâ (öl. 215) ile olan mü'nasebetleri pek karakteristik bir mahiyet arietmektedir. Hakikatte kitabının bu tarafı en- .çok itiraza u ğrayan ve en çok te'vile
muhtaç olan taraf ıdır.
Buhârrnin, Qın-Wn tefsirine dair bu iki filblogdan ald ıkları sa=
dece Ş 131'lı 'ind-e <Kitâb at-tafsir» diye ayıran§ olduğu fasla inhisar
etmemektedir. Şalfilı'inin hemen hemen her- fasl ı na bir f ırsatını
bularak her iki filologun - kitaplar ından, 'bazen de tekrarlarla bol
bol malzeme aktarm ıştır. Biz burada; mevzıni-bahs malzemenin
mahiyet ve hustısiyetini, şarihlerin - durumunu, itiraz ve te?villeriai
Pek mufassal olmaMak şartiyle izaha çal ışıp. kısa - bif muhasebe.
Sini en sonra. yapaca ğız.
Şarihlerirı, kaynaklar hakk ında bize' verdikleri malûmat göz
önünde bülundürulunca, .Bulıftri'nin, bu iki'. filologun kitaplarnia,
aradığını hadis müellefat ında bulanıadığı• zamanlarda değil tercihen müracaat etti ği anlaşılmaktad ır. Bir çok kelimele ıin şerhi, ibn
`Abbâs' ın, baz ı tâbicinin ve daha sonrakileriw muteber tefsirlerinde mevcut olduğu ve bu tefsirler onun yan ında bulunduğu halde,
filologların biraz farkl ı ve bazan da di ğerlerine tamamen mugayir
-izahını almaktadır. 'Bu keyfiyet her iki <tip tefsire ait, şârihlerin naklettiği kısımla- ın mukayeseshrden kolayca anlaşılıyor
' Bk. Meselti Fatb al-bdri VIII, 123 ve al.rdaiiiı - ul;Utuşa-nnaf'ın niinhalari
için Brock. Suppl. I, 166.
2 13k. cirşkd al-)arib XVI, 260
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Hadis edebiyatının izahına mugayir olduğu halde, tercihen filologlardan al ınanların pek çok misâllerinden birini zikredelim : İbn
'Abbâs'tan müteaddit kollarla, Tabarrnin rivayet etmi ş olduğuna
tamamen muhalif (6/98), kelimeleri için 'Abil
da'dan tercihen ald ığı « e`. 1 2-)
şeklindeki
j
tefsiri bunun iyi bir misMidir. O, burada, « .91:.,» i <rahm»
<sulb» a hamleden İbn `Abbâs, Sacid b. Cubayr ve Mucâhid'in
tefsirine tamamen muhalif olan 'Abil (Ubayda'nin izah ını almıştı r i.
Buhârî zaman zaman filologlardan, şarihlerin hayret ve dehşetini celbedecek kadar garip şeyler al ır. Meselâ kitab ının baş
taraflar ında «,.:> 1:'Y I *;:.111 j 4JI Ir I (25 : 77) ,5";",11, 2 şeklindeki
tefsirinin İbn `Abbâs'a isnâd edilebilen birinci k ısmı istisna edilecek olursa, ikinci k ısm ını, kitabı n edisyonunu meydana getiren
Y'ûnini metinden uzaklaştırıp haşiyede bırakmak mecburiyetinde
kalmıştı. Bu rivayeti şerhine esas alarak alan İ bn klacar 3 için,
şârih 'Ayni «Şdrihlerden biri Buljârrnin, duanzn lugattaki manasz
iymândzr, dedi ğini kaydediyor, bunun isbat edilmesi kizzmdzr. Filologlardan hiç birinin böyle bir fikre zahib olduğunu bilmiyorum» 4
diyerek itiraz etmi ştir.
Buhâri, zaman zaman ad ı adı geçen filologlardan garip gramer meseleleri al ır. Bazen bunlar aras ında o kadar mufassal ve
enteresan olanlar ı vardır ki, bunların bir hadis kitabında bulunmas ı insanı hayrete düşürecek derecededir. Burada, Farrâ'dan Rahmân süresi (100) 'inde 5 ve 'Abü 1.1bayda'den Qadr süresi (97) nde
almış oldukları iyi birer misal olarak gösterilebilir. Hassaten ikinci misâlde 'AVİ `1./bayda'ya mahsus olup daha sonrakiler
tarafından kullan ılmayan ve kolayca anla şılamayan tabirler de
bulunmaktadır'.
Bazı süreler vardır ki, bir veya iki ayet istisnas ıyla veyahut

Bk. Bubari VI, 56, st 8 ; ad ı geçen tefsirler için bk, Tabari. VII, 171-177.
Bk. Buhârî I, 11, st. 7.
3 Fath al•b*dri I, 46.
4 `Ayni I, 139.
5 Butıârî VI. 146, st. 10-12.
6 Ayn. esr. VI, 175, st. 4-5a.
7 Bk. cAynf IX, 249.
2
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da baştan aşağı tefsirleri bu iki filologdan al ınır. Zariyast süresiyle
Qadr süresinin 2 tefsirleri bu hususta iyi birer misâldir.
Buhârrnin , bu iki filologdan al ıp kitabının muhtelif yerlerine
dağıtLıkları arasında bazıları vardır ki, yerle ştirildikleri bâblarla
aralarında hemen hemen hiç bir münasebet tesbitine imkân bulunamaz. Onun bu tarzda ald ıkları, şârihler taraf ından bazan Buhürl'nin kitabının hacmini geni şletmek arzusuna atfedilir 3 bazan
da bir istitrad olarak kabul edilir 4 .
Filologlardan alm ış olduklar ı aras ında, şârihlerin kitab ın şöhretine hiç yak ıştıramad ıkları şeyler de vard ır 5. Ona sık sık hücum eden şârih Kirmâni bir seferinde 6
«
»
İbn Mulaqqin (ol. 805) «
»
»
.j3.9
2-1).) ,:.t c 8 demiş-ı:It/
lerdir. Bulıari'yi Kirmâni'ye kar şı müdafaaya çal ışan İbn klacar
ise, Kirmânrnin ifadesini nak ıden sonra : «O işte böyle söyledi,
başkası için abes gördüğü şeyden daha fenas ınz irtikâb etti, kitab ının şerhine çalışı lan büyük bir indima karşı böyle bir dil kullanmak
fenalı k etmektir» demıştir 3.

muntelif yerlerinde, 'Ab ıl `Ubayda ve FarBulıûri,
râ'dan al ıı klarını umumiyetle sahiblerine nisbet etmez. O ılları, çok
zam n, kitab ı nı n karakterini bilmeyen kimseler için kendi fikri
zann ını uyandıracak b ır i3.11110 ile nakleder. Fakat, kendinde,' evvelki hadis edebiyat ı n ın bir hulâsas ım yapmak şeklindeki gayesini bilen muhiti taraf ından böyle bir zannın vukubulacağını hesaba
2
3

(

Butıari VI, 139, st. 9-14, 15-16.
Agn. esr. VI, 175, st. 4-5.
Kirmani böyle bir iddiada bulunmu ştur :

4,1.1 )
1.1* j., bk. Fath

VI, 259.
cUbayda'den naklettikleri aras ında bir de
4 Mesela Barâ'a suresinde
Nacm suresinden bir kelime ve tefsirini görünce ancak bir istitrad olarak ta ırsif
etmi şlerdir (Bk. Bulyari VI, 63 ; Fath al-bari VIII, 236; `Ayni VIII, 632.
5 ve 6 Bk, Fath al-bari VIII, 271. İ barede geçen «cacrafa» laübalilik, şımarıkl ı k demektir. Kr ş . Bulı arI VI, 75 st. (alttan 3).
7 Bk. (Ayni' IX, 677. Ibarenin manas ı t «Bu çok garip bir iddiad ır».
8 Bk. cAyn1 VIII, 677. Manas' t «Layiki vechiyle ara ştırmam ıştır, )Abü cUbayda'yi taklid etmi ştir, hata taklitten ileri geliyor...».
9 Fath al-bciri VIII, 271.
I3ulıarls'nin kaynaklar ı F. 9
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katmayarak sadece zaman zaman «
yl J3 » diyerek diğerlerinden tefrik etmek ister. Onun, isnads ız bırakrnasıyla kendi fikri
imiş gibi görünen kısımlar sadece filologlardan yapt ığı nakillere inhisar etmemektedir. Kendi şeyhlerinden veya kendi şeyhlerinin
şeyhlerinden ve dara eski kaynaklardan da ald ıklarını ayni hissi
verecek ş ekilde kitabına yerle ştirir. Mesela ba ş tarafında
Kitâb al - igmân'ın ilk babını i bu şekilde alm ıştır 2. Mesela İmam
Mâlik'in Muwattâ'ından alm ış olduğu kı sımları da böylece naklettiği vakidir 3. Bununla beraber Butrari zaman zaman 'Abu 'Ubayda ve Farra'y ı, isimlerini de aç ıklamak suretiyle birer kaynak olarak kabul ettiğini gösterir. Ayetlerin tefsiri için muhtelif kaynaklara müracaat edip her hangi bir sahâbe ve tabi'inin ad ını açıkladıktan sonra, bu filologlardan yapt ığı nakiller için « »
veya «
» tabirlerini kullan ır.
Bubarrnin zaman zaman 'Abû `Ubayda için serdetti ği
j3 » tabirleri kitab ını n muhtelif
J3, > ve Farrâ için «
rivayetlerine göre de ğişir. Bu değişiklik muayyen bir rivayetin
muhtelif kollarında da husule gelmektedir. şalı ih'in yedinci asırda
yeni bir edisyonunu meydana getiren Yûn'ini (öl. 672) kendisine
kadar intikal eden Firabrt rivayetinin muhtelif kollar ında mevcut
olan müteaddid «
J3, » tabirini metnin dışına çıkararak 4 bütün kitap boyunca ancak bir tanesini ibka etmi şti 5. Kitabın rivayetleri bahsinde daha mufassal olarak üzerinde duraca ğı mız vechiyle, Nasaff. rivayeti « kayd ını değerlerinden daha fazla ihtiva etmektedir 8. Ayni hususiyetin, Nasafi rivayetini esas olarak
Bulıari I, 10-11.
İ bn Hacar bu şekilde alınan kısımların mevsul bütün kaynaklarını göstermiştir. (Bk. Fall? al-bari I, 43-46).
3 Bunun için Kitelb
(Buhari I, 31 st. alttan 2-5) İ mam Malik'in
Muwatta' ının «iktitab
babından almış olduğu kısım misal olarak zikredilebilir (Krş. Muwatta- Şaybânî rivayeti s. 389).
4 Bk. Bubari' VI, 44, st. 12 (notunda), VI, 117 not 3, VI, 173 not 3.
5 Bk. ayn. esr. VI, 164, st. 6.
e Nasafi diğer rivayetlerin aksine cAmma suresi (75) nde «wagala Matmar»
kaydını muhafaza etmi ştir (bk. Fati.c al-bari V111, 529) hatta bu rivayette )Ab ıl
cUbayda'dan alın ıp diğerlerinde bulunmayan kısı mlar da vardır. Mesela Yanin İ
edisyonunda kailine i şaret edilmeden al ınmış olan )Abil CUbayda'nin ibaresinin başında Nasafi rivayetinde «wa gala MaCmar» kayd ının bulunduğu görülür (bk. Fatb
al-bari V111, 388.
2
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Nu'aym'in «al-Mustalı rac'inde de bulunduğunu İbn Hacar'in iktibaslarından öğrenebiliyoruz °.
Bubâri, Farrâ'dan yapt ığı nakillerde de, ald ıkları nı kailine is• nâd veya bunu terk hususunda ayni uslübu muhafaza eder. 'Abisi
`Ubayda'ye nisbetle daha az müracaat etti ği Farrâ'nın adını kitabının dört yerinde kaydetmi ştir. Tesbit edebildi ğimize göre, Bubârt,
Farrâ'n ın adını ilk olarak «
J3 » ş eklinde <façlâ'il aşbiib anNabf» faslında 2, iki defa da <kitâb al-taf sir» de 3 ve diğer bir defa «kitâb at-tawlıtd> de, zikretmi ş yalnız « L5.‘J » tabiri, « obin 3,4
şeklinde mütemmim maltimat veren Ytinint 4 tarafından bir yerde
metnin dışında bırakılmıştır 5. BubârVnin bütün bir surenin
tefsinni bu iki filologdan aldığı ve bunların isimlerini ayni surede
«Yabyâ> ve <Ma`mar» diye zikretti ği vakidir, 6. Yalnız Yfinini baz ı
nüshalarda mahfuz kalan Farrâ'n ın adını ne metne ve ne de kitaba geçirmiştir. Sârilıler bunun, bazı nüshalarda mevcud oldu ğunu
ittif akla söylemişlerdir.

) ABI.)

CUBAYDA'NIN TE'SİRİ

Müteakip nesiller aras ında, kıtabının bulacağı alâka ve takdiri, her halde hesaba katmam ış olan Bubârf, bir çok şeyhlerinin
adını kitabında mübhem bırakmıştı. Sık sık, sadece < )Alımad»
veya <Mubammad» gibi, şeyhlerinin isimlerini mübhem olarak kullanan, bu mübhem isimleri takib eden diğer râvileri tan ımak suretiyle ibhamdan kurtulan devrinin, râvi ve eserleri hakk ındaki
) Abil Nu1aym'in Mustalirac'ı, Buhür1 (VI, 175 st. 4-5) 'de ki tefsir için
«wa qâla Ma:mar» kayd ını ihtiva ediyor (bk. Fail> al-bârf VIII, 557).
2 Butıürl V, 10 (sonuncu sat ır) ve bk. Fatl:t al-bârt, VII, 37.
3 B ııhürf VI, 151, st. 8, not 5 ; Fath al-bdri VIII, 491 ; cAynf IX, 221 ;
Qastallâni VI, 367.
4 Buhâri IX, 116, s. 1 ; Fatl> al-bari X111, 307. 'Ayni XI, 519, Qastallâni X,
351.
13uhüri VI, 151 not S.
6 Buhar1 VI, 164, al-İ nsan süresi ve Fatiı al•bari VIII, 164.
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b.lgisini esas olarak alm ıştı. Fakat aradan bir as ı r geçip Buharrnin kitabı, Islam aleminde Qur'ân'dan sonra en çok itibar edilecek b;r mertebeye yükselince, kendi asr ının normal bilgisine tevdi edilen bir çok hususiye ı leri, halli ve izah' gereken birer meçhul olmuşlardı Ravileri ve mübhem b ı rakt ığı isimlerin tarif ve
izah' etraf ında bir as ır sonra ba şlayıp inkişaf eden ayr ı bir literatür meydana gelmi şti. Kendisi için taoii kaynaklar olarak kabul
ettiği ve her halde muas ırıarı nca pek iyi bilinen filologlar da
onun izaha muhtaç olan ve münaka şadan hali kalmayan bir çok
şeyhleri aras ında yer alm ıştı. Burada«Ma`mar» ve €Yal ıya» nın
kim olduklarn ıı tayin hususunda yap ılan münakaşaların seyrinden
muhtasara ıı bahsetmekL', müteakip as ırlardaki mesailerin, çok vasi olmakla beraber, Bubarrnin kitab ının bazı hususiyetleri üzerinde vazıh bir neticeye ula ş mış olmaktan mahrum bulunduklar ını
da göstermi ş olacağız.
Bubarrnin ravilerini ilk olarak ele alan 'Ab ıl Naşr al-Kalabazi (öl. 398) Ş:ılfilı'de ismi geçen «Ma`mar» i sadece iki şahıstan
ibaret addetmi ştir. Ma`mar b. Ra şıd, Macmar b. Salim °. Bulıarrnin
mübhem bıraktığı kısımlara ait müstakil eserler meydana getirenler, mesela Hatib Ba ğdadi (öl. 463) 2 , 3Abi..i `Aıi al• Ğassâni (öl.
498 i 3 , Muln. b. al-Hasan al-Sam`âni (öl. 650) 4 hatta Butıari'nin
`Ubayda ile olan münasebtlerinin, dokuzuncu as ırda, şarihler taraf ından yap ılan münaka ş asından daha sonraki bir devreye
raslayan Suyütl' (öl. 911), Babari'nin kitab ı için yazm ış olduğu haşiyesinin ba ş tarafında, mübhemata dair ay ırdığı bir fas ılda
bile 1\/la`mar» ve «Yahya» yı mevzuu bahsetmemi ştir. Yalnız sekizinci as ı rda me ş hur on hadis kitab ının ravilerinden bir arada
bahseden 'Aoû'l-Matıasin Muh. b. cAlî b. al-klusayn
(öl. 765) 'Abû `Ubayda'den ibaret olan «Ma`mar» i Bubari'nin
Sal.ıiiiinde değil de sadece 'Abla `Davild'un Sunan'inde ad ı gzç1
2

20613.
al-'Asma al-mubhama fi'l-panbâ cal-muhkama için bk. Brock. Suppl. 1,

564 ve Weisweiler nr. 63.
3 « Taqgicl al-muhmal wa taıngiz al-mu şkil» adl ı eseri için bk. Brock.
Suppl. 1, 629 ve Weisweiler nr. 96.
4 «Kit abun
fihi as'amiu Şugül: al-BuWi» için bk. Brock. Suppl, 1/615 ve

Weisweiler nr. 99.
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miş olması münasebetiyle kaydetmi ştir °. «Yahya» y ı ise h:ç mevzuu-bahs etmemi ştir
Buharrnin ş eyhlerini, hadislerinde bulunan râvilerini ele alan
müstakil eserlerin dışında, bir de şârihlerinin, şerhleri esnasında,
vası l oldukları neticeler vard ır. Şerhlerin saklad ığı malûmatın
mülâhazas ından, içlerinden baz ılarının çok daha erken bir devirde,
meçhul şahıslar ve kaynaklar bak ımı ndan elde etmi ş olduğu neticelerin ehemmiyetli denebilecek bir k ısm ından daha sonrakilerin
bazıları taraf ından faydalan ılmadığı anlaşılıyor. Onlar ın zaman
zaman bu kaynaklar ı kabul etme hususunda tak ındı kları menfi
tavırla, ayni kaynaklar ı, kitab ı n şerhinin diğer yerlerinde, kendilerinden evvelkilerin mesaisine tabi olarak hissedilmez bir şekilde
tabii bir ş ey kabul edi şleri aras ında garip bir tezad da has ıl
olmaktadır.
Dokuzuncu asr ın şârihleri arasında, Buhârrnin zikretti ği 4da`mar'in, 'Abû `Ubayda'den, Yabyâ'n ın Farrâ'dan ibaret olup olmadığı meselesi bir münaka şa mevzuudur. İbn Hacar'in, ifadesinden
anlaşıldığına g öre, Buhârrnin bir kaç kere zikretti ği <Ma`mar'in
Abû cilbayda Ma`mar b. al-Musannâ oldu ğunu ilk defa ortaya
koyan kimse kendisidir. Bir yerde, Buhârrnin ,ke i » şeklindeki ifadesinia 2 şerhi esnasında : «Ben bu şahsi, şerhi sadedinde
bulunduğumuz ibareyi, ismi Mdmar b. al-Musannâ olan 'Ab ı2
`Ubayddnin tefsirinde görünceye kadar, Mdmar b. Râşid zannediyordum.» 3 demektedir. İbn klacar'in yukar ıdaki sözünü kasteden
`Ayni : « Şârihlerden biri.. Onu ben Mdmar b. Râşid zannediyordum, Abdarrazzâq'da bunu Mdmar b. Râş id'den rivayet
ediyor. Buhârrnin zikretmi ş olduğ u Mdmar'i, Ma'mar b. al-Musannâ olan 'Abil tl.ibayda'ye inhisar ettirmek lâzım gelmez. Bunun
ayni zaman da her iki <Ma`mar> olması da mümkündür» 4 . Qastallâni ; «Kirmânrye göre bu ş ahıs, Mdmar b. Raşid aş -San cânrdir; İbn Ijacar'e göre, Macınar al-Musannâ'dır» 5 demektedirler.
at-Tazkira bimacrifat al-kutub al-caşara 122 b.
Buhari VI, 44, at. 12.
jt1 j )ş.u.1 r yK.ıı

2

Futh al-bari VIII, 186.

(

'Ayni VIII, 547.
5 Qastallâdi VI, 77.

4

3
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Buhârrnin kitab ında, bir kaç kere zikretti ği «Yahyâ» nın,
Farrâ oldu ğunu kolaylıkla kabul eden şarih 'Ayni, bir yerde İbn
Hacar'e muhalefet etmi ş olmak için» 'Abil `Ubayda hakk ında ileri
sürdüğü itirazı tekrarlamakta ve : Bunun Farrâ olduğunu kat'i bir
ifade ile iddia etmek do ğru değ ildir, zira bu tefsirin, Farrâ gibi
diğer bir şahsa ait bulunması, sadece Farrâ'ya değil başka şaluslara da ait ayni mealde bir söze raslanmış olması mümkündür. Bunun için de ayni fikre kail di ğer şaluslara da Şamil olsun diye
böyle bir tabir kullanı lm ıştır» 1 demektedir.

Bahusus «Ma`mar» in 'Abû `Ubayda'den ibaret olu şu meselesinin dokuzuncu as ırda bir münaka ş a mevzuu halinde bulunmas ına, sekizinci asır şârihleri taraf ından münhası ran Ma`mar b. Râşid diye tanınmasına, İbn Hacar'in de bunu, uzun zaman kendinden evvelkiler gibi «Ma`mar b. Râ şid'den ibaret zannetmekte olduğunu iddia etmi ş olmas ına ra ğmen, daha evvelki şârihlerin ve
muhaddislerin, Buhârrnin 'Abû ( Ubayda'den ald ıklar ı hususunda
kendilerinden sonrakilerden daha çok malûrnat sahibi bulunduklarını öğreniyoruz. Bu bilgimizi yine bu sonuncu şâri' lere borçluyuz.
İbn klacar, Buharrnin 'Abû `Ubayda'dan alm ış olduğu kısı m.
ları n esas kaynağına I şaret etmek isterken, bunu, yan ında bulunan «Macâz al-Qur'ân» nüshasında ara ştırır, bulamayınca, bu ibareyi, müselsel bir isnâd yoluyla 'Abû 'Ubayda'ye kadar götüren
diğer şahı sları n eserlerine müracaat eder. A/fes&â,
şeklinde Buhârrnin alm ış olduğu filolojik izah', yan ında2<
ki «macâz al-Qur'ân» nüshasında bulamam ış olacak ki:
»
demektedir. Yaln ız İbn Hacar'in,
J
3 <I o• •
1 cAynî IX, 247. 'Ayni'nin İ bn Hacar'e bu şekilde itiraz ı na, ş erhinin bir
çok yerlerinde raslamak mümkündür. O bu itiraz ın] bazan çok şiddetli bir dille
yapar. Ibn Hacar. cAyni'nin bu gibi itirazlar ı n ı cevapland ıran müstakil bir kitap da meydana getirmi ş tir. "lntiqc21 al-i ctirad„ adl ı bu eserinden, Türkiye'de
nüshalar ı bulunmad ığı ndan (tek nüshas ı için bk. Brock. Suppl, 11, 75), do ğrudan
doğruya faydalanamad ık. Yaln ız büyük bir k ı sm ı nı Qastallâni, bilmünasebe, nakletmektedir. Mesela cAyn'i'nin (1X, 96) şiddetli tenkitlerinden birine kar şı İ bn
Hacar'in hakl ı bir cevab ı için bk. Qastallâni VI, 282, cAyni'nin Ibn Hacar'e karşı diğer bir itiraz ı için bk. cAyni. IX, 248-9.
2 Buhar? IV, 107.
3 Fat11 al•bdri VI, 213. 'Ab ıl cUbayda'nin bu tefsirini Qadi clyâç/ da Maşdriq al- ) anweı r (1, 187) 'da zikretmektedir.
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bunu, Buhârrnin muas ıri Ibrahim al-Harbi (198-28) 'nin eserlerinden doğrudan doğruya mı tesbit ettiğini, yoksa ba şkasından mı
aldığını ve müteaddit eserler 1 inin hangisinden naklettiğ ini bilmiyoruz. Bununla beraber, 'Abû (Ubayda'nin, Buhârrnin muas ırlarının
bazıları üzerindeki tesiri hususunda -pek vaz ıh değilse bile- bir
fikir edinmiş oluyoruz. Keza İbn Hacar, Buhârrnin, isnâdsız ve
kailsiz iktibas etti ği iki filolojik ibare hakk ı nda, daha evvelce,
'Abû Bakr. b. al-Munzir (318) taraf ından 'Abû `Ubayda'nin isminin, tasrih edilerek, al ındığını söyler 2 , bir yerde de `Ayni, onun
sözünü benimseyerek al ır 8. Filhakika, 'Abû Bakr. b. al-Munzir'in
geniş ölçüde 'Abû `Ubayda'nin Macâz al-Qur'ân'ından faydalandığı anlaşılıyor. Son zamanlarda Ibn 'Abi klâtim Tefsir'inin, ele
geçen nüshas ının kenarında İbn menzir tefsir'inden yap ılan nakiller hemen hemen her âyetin izah ında 'Abû `Ubayda'nin Macâz
al-Qur'ân'ı na müracaat edildi ğini gösterir mahiyettedir 4.
cUbayda'den iki' basiar yapan -yukar ıda zikrettiğvhizmüelliflerden başka, bizz-'t Şalı Win şâriblerinin pek müteahhir olmayanları arasında 'Abû `Ubayda't in Buhüri üzerindeki tesitinden
haberdar olanlar ın bulunduklarını öğreniyoruz. Ibn Hacar'in baz ı
ifadelerinden, Ibn at-'Pr ı adlı bir şârihin (takriben yedinci as ır)
böyle bir münasebeti pek iyi bildi ği sarih olar k anlaşılıyor 5 Eseri bize kadar gelmemi ş olan bu Mağribli şârihin '3 daha sonraki
şerhlere ne zengin bir kaynak te şkı l ettiği, kendisüıden sık sı k
yapılan nakillerden vaz ıhen anlaşılmaktad,r. Hatta onun, Farrâ'n ın
Bulıârt üzer ndeki tesirini tesbit hususunda İbn 1:lacar'e önderlik
ettiğini öğreniyoruz 7 Bundan başka Ibn Hacar, Nawawrnin de
.

.

Bk. Vrş chl al-)arib 1, 128-129.
Fath al bari V111, 461. 552.
3 ( Ayni IX, 169.
2

-

4 Ili al-Munzîr'in Qur'ân tefsirinin bir k ısmı bize kadar gelmi ştir, bk.
Brock G. 12, 191 (Gotha nr. 521, yalnız, Mushafı n 2/27-4/94 üne tekabül eden
kısm ı nın tefsiri mahfuzdur).
Fatb al-barf VIII, 213, 388.
6 Kaşf aş-zuntin'da ad ı cAbdalwahid b. at-Tin as-Safâqus1 diye geçmektedir (bk.
caş-şabtb
madd.)
7 İbn Hacar'in sarih olmayan bir ifadesinden anla şıldığına göre, İbn.
Farrâ'n ın sözleriyle, Buhârl'nin ibarelerini mukabele ve tenkid ediyormu ş (bk.
Fatb al-beirf VIII, 548).
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Bubarrnin kitab ının şerhinde 'Abil cUbayda'yi mevzuu- bahsettiğini söylüyor 1. 'ATA `Ubayda'nin Macdz al Qur'dn'ıyla Bubarrnin
mukabelesi hususunda İ bn klacar'in, kendinden evvelki
bir veya müteaddit kerhten faydaland ığını gösteren diğer bir çok
işaretler vard ır 2 Bununla beraber, mevzuu bahs te'sirin, daha önceki ,-şarihlerden baz,lar ının mechulü olmamakla beraber, bu husustaki mülâhazalar ın pek fazla taammüm etmedi ği ve -flevzii kaldığı, dokuzuncu as ı rda `Ayni'nin «b5gle bir iddianzn varid olanugacağn yolundaki itirazindan istidlal edilebilir 3. Kendisinden evvelkilerden müteessir olmakla beraber, her halde, 'Abû cUbayda'nin Macâz al Qur'ân'ı ve Farra'nın Macâni, 1 Qur'dn'ı ile
ciddi bir şekilde mukabele eden ilk kimse, İbn klacar'dir. Şurası
da şayanı dikkatdir ki, İbn Ilacar'den sonra, bu mevzu üzerinde
ehemmiyetle durulup onun mesaisine her hangi bir şey ilave edilmiş değildir.
İbn Macar, ilk defa 804 de te'lif etti ği <Tacliq at tacliq> inde,
`Ubayda ile Buhar-Nin münasebetini daha basit bir tarzda
ele almakta ve her halde, metinlerin bizzat mukabelesinden has ıl
olan neticeleri tesbit etmekten ziyade, kendisinden öncekilerden
intikal eden m ıltaları topladığı intibaını vermektedir. Hemen hemen ilmi hayatının son otuz senesi zarf ında vücuda getirdi ği
Fatlı al bârf adlı şerhinde, meseleyi aaha ciddi ve mufassal bir
şekilde ele almaktad ır. Mesela, Tacliq at tacliq'de,
( Ubayda'nin Bulıari üzerindeki tesiri tesbit edilirken <Macciz al Qur'an> ve
-

-

-

-

-

-

-

Fatb al-bari I, 213.
2 Mesela ; Beni İsrâ'il suresinde iki defa zikri geçen «ha şiran» (18/8) keli-

mesinin iki ayr ı tefsiri bu şüpheyi art ırıyor. Birincisinde «ha ş iran mahbisan, muhsaran )amma mahbisan fahuwâ tafsir İ bn Abbas wa şalahu İbn al-Munzir min tariq cAli b. )Abi Talha canhu, qâla n akıbigan wa qâla )Abil cUbayda fî qawlihi
kıaşiran gala mub şaran» (Fath al-bari VIII, 296); ikincisinde ; «Ha şiran mahbisan
huwa qawlu )Abi cUbaydata )ayzan wa huwa... wa rawâ İ bn )Alıi Hâtim min tariq tAlî b. )Abi Taltıa can İbn cAbbils qâla ; ha şilan ay sicnan (Fatb-al-barf VIII,
298) denmektedir. Bu iki tef sir aras ı ndaki bariz fark, her ikisinin ayr ı ayr ı kaynaklardan al ındığını göstermektedir. Di ğer taraftan Fatb al-bârrnin müstakil mukaddimesi (Hadgu's-stir1) nin «tacyin al-muhnıal wa tasmiyat al-mubham» kısmında )Abfı cUbayda'ye temas eden hususlarla as ıl şerhte geçen i şaretler aras ında
tam bir tetabukun bulunmamas ı ve hatta baz ı mübayenetlerin mevcudiyeti İbn Hacar'in kendinden önceki ş arihlerden de istifade etmi ş olduğunu teyid eder.
3 Daha önce zikredilenlerden ba şka bk. cAyni VIII, 676, VIII, 701 ve bilhassa I, 616.
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<Macâni, Qur'ân-- dan ibaret isimleri iki ayr ı kitaba delâlet eder
gibi görünmektedir ki 1, 'Abû (Ubayda'nin eserinin iki ayr ı adına
tealluk eden bu zühul, mezkûr eseri ciddiyetle kullanmad ığı ve
kendisinden önce vücude getirilen <tacliciat> a istinad etti ği keyfiyetiyle izah edilebilir.
Yanında, as.Sukkart (öl. 275)— 'Abû Hâtim (öl. 250) rivayetinin
bulund , ğunu söyleyen İbn Nacar 2, 13 hârrnin, bu kitab ı n 'A' û
Ca`far al-Ma şâdiri rivayetinden faydaland ığmı iki defa kaydeden- 3 .
Macâz al-Qur'ân'ı n, Buhârrnin yan ında bulunup, hususiyetlerini dolayisiyle öğrendiğimiz nüshasiyle İbn Hacar'in yan ında
bulunan ve bize kadar gelen nüshalar ı nın ehemmiyetli mikdarda bir.
birlerinden ayr ıldıkları anla şılmaktadır Nüshalar aras ındaki bu farkları zaman zaman hisseden İbn Hacar « » demekten
çekinip sadece, Macâz'.n ibaresini, mukayeseyi okuyucuya b ırakarak nakletmektedir 4 . Bu gibi hallerde bazan İbn Hacar, Buhârrnin
mânâ bak ımından 'Abû `Ubayda'dan nakletti ğini söyler. Bu gibi
ibarelerin, Buhârrnin 1:4 3 » kaydiyle Macâz al-Qur'an'dan
yaptığı müteaddid iktibaslar ı n aras ında bulunmas ını ve bir kitab ın
muhtelif rivayet veya nüshalar ı aras ındaki farklar kabilinden olmasını göz önünde bulundurarak 'Abû 'Llbayda'nin kitab ından
alındığını zannediyoruz. Esasen İbn Hacar sadece, Buharrnin, 'Abti
clibayda'nin adını tasrih ettiği veya «
» şeklinde mübhem
olarak bıraktığı yerlerde de ğil, başkalarından aldığma dair en
ufak bir telmihte bulunmad ığı hallerde bile bir çok kısımlar ın 'Abıl
`Ubaycia'nin kltabından muktebes oldu ğunu iddiadan çekinmemekte ve bunu Macâz al-Qur'ân ile mukabele ederek isbata çal ışmaktadır. O bu gibi hallerde, aras ıra Buhârrnin 'Abû `Ubayda'den fazlaca nakl ve bazan ismini tasrih etti ğini, hazan da mübhem b ırak
tığını söyler 5. Fakat Buhârrnin bu halini yani ekseriyetle
`Ubayda'nin ismini tasrih etmeden ald ığı halde zaman zaman «Ma
`mar» şeklinde açıklamış olmasını, 'Ayni pek garip kar şılamakta
Macâz al-Qur'ân için, Tacliq at-ctacliq 386 a, Macâni al-Qur'ân için 364a
ya bak.

Tactiq at tacliq 386 a.
Fatlı al bari VIII, 339, 340.
4
Fath al•bâri V111, 336.
5 Bk. meselâ agn esr. VIII, 331.
2

3
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ve bundan dolayı musarrah şeklini <Ma`mar b. Raşidı den ibaret
tasavvur etmektedir i.

BUtlıkRi'N İN )ABIJ cUBAYDA'DEN NAKL İ 'NİN HUSUSIYETLERİ

Buhari, kendinden evvelki devrin iki büyük filologunu diğer
bir çokları arasından ayırarak kaynak olarak seçmekle -kitab ının
mevzu ve gayesiyle tetabuk edip etmeyece ği hususu bir tarafa
bırakılacak olursa- muhakkak ki, filolojik meselelere kar şı kendi
vukuf ve alakas ını göstermiştir. Bahusus Bulıari, kendi asrında,
bir çok kimseler taraf ından tenkit edilen 'Abû `Ubayda (öl. 210)'yi ve onun, Macâz
Qur'ân' ını 2 en çok güvendiği bir kaynak
mertebesine yükseltmekle, şahsi takdirini, tefekkürünün hür tarafını izhar etmiştir. Onun bu inkâr kabul etmez hususiyetini teslimden sonra, yapmak istedi ği şeyde muvaffakiyet derecesi ve faaliyetinin mevzuu-bahs taraf ının mahiyeti üzerinde muhtasar bir şekilde durmal ıyız.
'Abû `Ubayda'nin Buhari üzerindeki tesiri, kendisine kar şı duyulan mutlak bir hayranl ık ile ifade edilebilir. 'Abû `Ubayda'nin
Qur'ân tefsiri, ayetlerin bir çok mü şkillerinin «m a c â z» ad ı altında halli şalfilz'in üzerinde kaynaklar ın icra ettiği tesirlerin en başında gelmektedir. Zira Buhari, kitab ının her hangi bir yerinde
en küçük bir münasebetini bularak 'Abil `Ubayda'nin ibarelerini
almaktad ır. Fakat daha garip olan taraf ı, bu zayıf münasebetlerini gözeterek aldıklarının yanına, zaman zaman, bunlarla pek uzak
ve zayıf münasebetleri bulunan di ğer ibarelerin al ınmas ıdır ki,
doğrudan doğruya idhal edildikleri yerle en küçük bir irtibattan
mahrumdurlar. Hatta Macâz al Qur'ân'a karşı duyduku bu hayranlık, Buharryi zaman zaman, pek çok be ğendiği ibareleri mükerreren
almağa kadar götürmektedir. Mesela, «kitâb at tawhich adlı faslında 3 birdenbire makabli ve mabadi ile hiç münasebeti yokken
-

-

tAynt IX, 248-249.
2
3

Bk. Macaz al-Qur)ân, önsöz s. 17.

Buhar1 IX, 155, st. 1.4 ;

▪
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,ç-uı Sr}ıı ı ..t, (2 : 2) ,1.:511
»
&ı, 'V y) Y Zul ,C 1..kk (60 : 10) Zıı i
şeklinde
L:f - •
j
Macâz al-Qur'ân'dan bir çok ibareler toplayarak ald ığını ve hatta
bunların «kitdb at-tafsfr» diye ayırmış olduğu faslıncla 1 kısmen
»
geçtiğini fakat orada «Mdmar» in zikredilmedi ğini,
alındığını
şeklinde
J1s,
2.z.>
„-Lb •.0
« I ... ,31',111
gördüğümüz zaman ancak, 'Abû `Ubayda'nin tefsirine kar şı duyulan bir hayranl ığa atfedeceğiz. Onun, 'Abû `Ubayda'nin kitab ının
muhtelif yerlerinden toplayarak ald ığı bu muhtelif izahlar ın bir
arada bulunu şunun sebebini,' aralar ındaki münasebetlerini ve onun
maksadının ne olduğunu şârihlerin hiç biri izah edememi ştir. Şârih 'Ayrı?: «bunların bihakkın izah ının içinden ç ıkabilen hiç bir
şarih bilmiyorum. Hatta bir k ısmı bunu hiç mevzuu-bahis etmediler.> 2 demiş, İbn Hacar «
jfk, » 3 demekle iktifa etmi ş, Qastallân1 de ona tabi olmu ştur 4 .
Buhârrnin, 'Abû ( Ubayda'den ald ığı tefsirler aras ında bir çokları vardır ki, bunlar, Macâz al-Qur'ân'ı adeta ezber bildi ğini gösterir mahiyettedir. Bunun garip misallerinden birini gözden geçirelim: LI3 L.2,1-1 J1; (2 : 276) t9 ■ 11
'\1 »
( 47 : 37)
ZİL-lb *Buhârrriin, Baciara sûresinde serdettiği bu ibarede, « r“.1.1 » kelimesinin 'Abû `Ubayda'nin kitab ından alınan gayet garip bir izah' vard ır. O, adeti vechiyle kelimenin,
izahını `Ubayda'nin kitabının mahall-i mahsusundan de ğil, izahında bu kelimeyi ihtiva eden müteradif bir âyetin, kitab ın diğer bir
yerinde vaki şerhinden alır ve o müteradif kelimeyi ihtiva eden
âyeti, tefsiriyle birlikte ilk kelimenin tefsiri imi ş gibi gösterir.
Şöyleki <2: 276 tl1.1 ... » âyetinin Macâz al- Qur'dn'daki tefsiri
» masJ ı;, » ise onun <
> den ibarettir. <
«
J1.; -4,25 4\1>i
r )4=1
«
(10 : 22)

BulıkirI VI, 72, st. 6-7.
rf:-•

2

( '9141 cAyn1 VIII, 661.
3

Fatl.ı al bârt VIII, 261.

5

Qastallan1 VI, 157.
Buhar?. VI, 32, st. 4-5.

-
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•
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darından gelen «

> 47/37) kelimesinin tefsiridir 1. Yani Maz al Qur'ân'daki şekli
zıLı l,
j1;,
»
dir. Bu garabetin sebeplerini anlamak güçtür. Acaba,
Macâı'ın, Buhârrnin yan ındaki nüshası Baciara sûresinde bu kelimenin izahını ihtiva etmiyordu da, Maciiz' ı çok iyi okuyup bütün
teferrüatiyle ihata eden Buhar?, 'Abû `Ubayda'nin, bu kelimeyi, diğer bir müteradifinin şerhinde iyrâd ettiğini biliyordu da ona müracaat m ı etti ? Yoksa, «44> tan ibaret muhtasar bir tefsiriyle
iktifa etmeyip bir filolog gibi uzun bir tefsirini iyrâd etme ğe mi
özendi ?. Her halde bundan ve bir çok benzerlerinden, Buhârrnin
sadece Mâcâz al Qur'ân'dan, kitab ına, rasladıklarını değil, muhtac
olduğu takdirde kelimelerin tefsirini bir bir ara ştırmak ve bir yer
de bulamadığı takdirde, muhtemel di ğer yerlerine de müracaat etmek suretiyle naklettiği anlaşılıyor. Onun bu karakteri, mesela bir
kelimenin tefsirinde, ayni kökten gelen di ğer bir çok kelimelerin,
Macâz'ın muhtelif yerlerinden cemolunup bir araya getirilmesinde
de görülmektedir. Bunun iyi bir mislini <istacâbû» (2/172) 'acâbû,
<yastacibu (6/36) yucib ıl şeklinde 2 ayni kökten gelen muhtelif bâbdaki kelimelerin maciiz al-Qur'ân'daki tefsirlerinin bir araya getirilmesi te şkil etmektedir 3 . Onun bu hususta enteresan delillerinden
biri de her hangi bir sürede bulunan bir kelimeyi tefsir etmeyi
isteyip te orada < Macâz> ın tefsirini bulamay ınca, o kelimenin veya ayni kökten di ğer bir şeklinin, diğer bir surede geçen tefsirine müracaat etmi ş olmasıdır. Mesela, Kahf suresi (18) 'inde
kelimesini tefsir edip Macâı'daki mukabilini aramış 4, mahalli mahsusunda bulamam ıştır. Anlaşıldığına göre, Butıarrnin yanındaki nüsha, bize kadar gelen -di ğerlerinden rivayet bak ımından
ayrılan- nüshalardan birinde oldu ğu gibi, bu kelimenin tefsirini ih•
tiva etmediğinden <al-Mutaffif'in> suresi (83) 'nde geçen bu kelimenin r);‘,.. şeklindeki iştikakına müracaat ve <Kahf» sûresi (18)ne nakletmiştir. İşin en çok garip olan taraf ı, bu kelimenin mahalli mahsusunda, elimizdeki «Macâz al Qur'ân» nüshalarının ve İbn
-

-

-

2
3
4

Bk. Fail.). al-bari VIII, 151.
Buhar VI, 39, st. 1.
Fatly al-ba'rf VIII, 171.
Bk. Bulıârî IV, 172, st. 8, VI, 87, st. 16.
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Hacar'in muhafaza etti ği izahının, Buharrnig «Mutaf fitin» sûresinden nakletti ğinden tamamen farkl ı oluş undadır °.
Buhârrnin 'Abi" `Ubayda'den naklettikleri aras ında itiraza u ğramış olanlarından baz ı lar ında ihtiyatl ı hareket ederek ald ığına
dair bir misal de bulunmaktad ır : `Ubayda'nin < :d > kendisine baba, o ğul, veya karde ş taraf ı ndan tevarüs edilen kimsedir> şeklindeki tefsirinden «karde ş> i çıkararak baba ve okula inhisar ettirmi ştir 2 . Zira 'Abıl `Ubayda'nin, bu <karde ş» i «kalala>.
nin şartı olarak tan ıması bir hayli itiraza u ğramıştır 3.
Buharrnin 'Abû libayda'den ald ıkları aras ında, ayetlerin izahında <şâhid» olarak kullan ılmış olan beytler de vard ır. Tesbit
edebildiğimize göre, Buhari bu mahiyette Macdı al-Qur'iiıı 'dan üç
beyt nakletmiştir 4 . Hatta bu beytlerin ikisinin kaillerinin isimlerini de zikretmi ştir 5.
Buharrnin Şcılı tiı'inde, 'Abû `Ubayda'den, veya ba şka birinden
alındığına her hangi bir şekilde i şaret edilmeden iktibas olunmuş
öyle garip gramer meseleleri vard ır ki, bunların mülahazası, kitaba sonradan izafe edilen şartların ne kadar muhayyel oldu ğunu
göstermeğe kâfidir. Bu çok garip gramer kaidelerini ihtiva eden
bir meselenin 6, şarihlerin en muhafazakar' say ılabilecek İbn Hacar
tarafından dahi, bulundu ğu yerle en ufak bir münasebetten mahrum oluşunun itirafı 7 da göz önünde bulundurulacak olursa, Bul:1arrnin kendisine atfedilen şartlardan ziyade, kitab ını tasnif ederken
nasıl baz ı eserlerin üsleıb ve muhtevas ına tabi olduğu kolayca anlaşılır.
mukaddimesinde, tekrardan kaç ınacağını söyleyen
ve buna tamamiyle sad ık kalan Muslim ° e mukabil, Bulıarrnin kitabında bir çok tekrarlar vard ır ve bunlar ın bir kısmını da 'Abû
`Ubayda ve Farrâ'dan al ınmış olan filolojik izahlar te şkil eder.
Mesela « )ahadis al- )anbiya> faslında 'Abû `1..lbayda'den al ınan filo-

3
4
5
6

7

Bk.Fadj. al-bari VI, 365' VIII, 308.
Bulıari VI, 50, st. 5 ;
cd-bari VIII, 201.
Macaz al-Qur'ân I, 118-119 ; Qurtubt V 77.
Bubar1 VI, 64, 73, 127 ve bk. Fatb al-bari VIII, 265, 327, 425.

Kailinin ismi zikredilmemiş olan beyt Buldiri VI, 64 te bulunmaktad ır.
VI, 118, st. 12-14.
Bk. Fail> al-bari VIII, 405.
Muslim I, 3.
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lojik malzemenin büyük bir k ısmı ;Sahi/yin «kitâb at tafsin diye
adlandırılan kısmında muhtelif sürelerin izah ında aynı kaynaktan
alınmış olanların bazılarının tekrarından ibarettir. Ezcümle <)Acrâf>
sûresinde, Macâz al Qur'ân'dan iktibas olunup cem'an, matba bir
sahifeyi geçen ibarelerin hemen hemen hepsinin « )allâclis al2 anbiyâ» faşlında geçmesi bunun misüllerinden biridir. Bazan bu tek.
rarlar o kadar uzundur ki 1, şürihler ikinci seferinde bunu
şerhetmeği lüzumsuz görürler. Bu tip tekrarlardan birinin şerhi esnasında şürih 'Ayni: «Bu faydas ız bir tekrardan ibarettir» demek
mecburiyetinde kalm ıştır 2 .
`Ubayda'dan mükerreren ald ıkları arası nda, bir iki satır
ara ile hemen tekerrür edenler vard ır. Meselâ : « 4:11 » « » 3
kelimelerinin, 'Abisi `Ubayda'den al ınmış olan tefsiri pek k ısa bir
mesafe ile tekerrür etmi ştir. Nedense şürihler buna hiç itiraz etmedikleri gibi Yemini' de edisyonunun dışında bırakmamıştı r. Bu gibi tekrarlar ı umumiyetle müstensihlere atfetme temayülüniin 4
ırı olduğunu -Buttürrnin metniflojkdeticrnayk
rivayetleri bahsinde- görece ğiz. Burada sadece mevzuubahs meselelerde şârihlerin hükmünün çok zaman birbirine tezat te şkil ettiğini söyleyelim. Meselâ 1bn I-Jacar, Buharrnin <)alıdd'is al anbigâ>
kısmında hem mükerrer hem de pek kar ışık, gelişi güzel bir şekilde almış olduğu ibareler kar şısında, bir taraftan aradaki münasebetleri tevilci bir şekilde bulmağa çal ışırken, diğer taraftan, esasen Bubürırnin şartlarına uygun olmad ığını, ayn ı mevzuda Nasâ'Pnin iyrâd etti ği hadislerin mezkeır şartlara en çok uyan hadisler
old ığunu itiraf etmiştir 5. QastallânI ise, bu pek kar ışık kısı mlar
için bile, <Buljürf ne dâkik görüşliidürs diyerek hayranl ık ifade etmiş, diğer taraftan Kirmâni : <şöhreti pek büyük kitapda, bunlarzn zikredilmi ş olmasz faydas ız şeylerle uğraşmakt ır» demi ştir B .
-

-

-)

Butdiri IV, 148, st. 11-14, Fatlı al-bari VI, 223. Makerreri için bk. Buhani VI, 57-58.

Lıs ) cAyni VIII, 607.
( .•
BulıarI VI, 31 st. 2-5.
4 Meselâ bk, Fatlı al-bari IV, 255.
5 Ayn. esr. VI, 306.
Bk. llastallân'i V, 373.
2

3
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Butı ari'nin gerek 'Abû cUbayda'den ve gerekse di ğerlerinden
aldıklarının bir kı smı kitabının umumil planı bakı mından tertipsizlik ifade etmekten ba şka bunlar ın muayyen bir yerdeki k ısımları
bile kendi aralar ında tam bir nizamdan zaman zaman mahrum
bulunurlar. Qur'ân tefsirine taalluk eden k ısımlar da ayetlerin zaman zaman Mushaftaki s ıralarına uymamaktad ır. Ayetler ve tefsirleri bazen sürenin nihayetinden, bazen ba şından veya ortas ından alınıp gelişi güzel bir şekilde bir araya getirilir. Şarihler de
bunu zaman zaman ifade ederler. Mesela bir yerde 'Ayni: «Mezkar tefsirlerde takdim, te'hir ziyade ve noksan gibi bir çok aksaklzklar vardın' demektedir. Devaml ı olarak 'Abi.' cUbayda'den ah-

nan tefsirlerde, ayetlere numara koymak suretiyle, kitab ın bu karakteri ortaya ç ıkacaktır. Mesela bir sürenin tefsirine, son veya
ortalarındaki bir kelime ile ba şlanırken biraz sonra sürenin başındaki kelimelerin tefsirine te ş ebbüs edilir. Böylece ayetler ve
tefsirleri geli şi güzel bir şekilde yan yana bulunurlar. Hatta <'An'am süresinin baş taraflar ında olduğu gibi bunların aras ında birdenbire Qur'ân'm ikinci yarıs ından da baz ı ayetlerin ve tefsirlerinin girdiğini ve bunun diğerleriyle hiç bir münasebeti bulunmadığını, fakat hepsinin Macâz al Qur'ân'dan alınmış olduğunu hayret ile görmek kabildir. Mesela mezkûr sûrede birden bire ortaya
çıkan Qaşaş süresi (38) 'ne ait (71) kelimesinin iyi-ad ının 2
münasebetini zorlama suretiyle bulma ğa çalışan baz ı şarihlerin
hareketi a yine kitabın şarihlerinin bir k ısmı tarafından garip karşılanır 4 . Bu gibi hallerin hemen hemen her zaman vuku buldu ğunu
hatırlamaz gibi görünen lbn Hacar mevzii te'viller bulma ğa çalışır. Şayet bir tevil bulmaktan mahrum kal ırsa bunun istitrad yolu
ile zikredilmiş olduğunu, bu da onun için mümkün olmazsa kitabın haşiyesinden müstensihler taraf ından metne sokuldu ğunu söyler 5 .
Bubarrnin
J ıi» tasrihiyle 'Abü `Ubayda'den naklettikleri aras ında bile bir intizamsızlık arzedenler vard ır. Mesela:
-

cAynii VIII, 687.
2 Bullarl VI, 56, st. 4.
3 Bk. Fall> al- beıri VIII,
4

Bk. AyniVIII, 600.
Fatl.t al-bari VIII, 331.
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j.t, »
,z; jj clgil (4 : 32) j ■ ,,.
ibaresi içine' ( 4 : 32) «
ayeti< •Lı
nin neden sokulduğunu anlamak kabil değildir.
Şârihlerin, önce bir âyetin sonra da onunla alâkal ı
hadislerin serdinin Buhârrnin itiyad ı olduğu şeklindeki ifadeleri
hilâfina Nisâ sûresinin tefsirinde iyrâd etti ği bir âyet ve
alâkalı hadisler aras ına hiç münasebeti bulunmayan kelimeleri ve şerhlerini doldurmuştur. Onun bu gibi hallerine s ık sık
rasladığı halde itiraz etmeyen !bn klacar, burada, âyetlerle alâkas ı
bulunmayan bir tak ı m tefsirler iktibas edildi ğini ifade etmi ş ve
Buhârrnin yerine itizarda bulunmu ştur. Ayrıca: «Bu tefsirler beraber bulundukları âyete ait değildirler, bir kaç defa işaret ettiğim
veçhiyle, bu, müstensihlerin i şi gibi görünüyor> demiştin 2. Bu tef sirlerin, daha evvel Maciiı d-Qur'dn'dan al ınmış bulunduğunu ken-

disinin söylediğini, binnetice müstensihler taraf ından uydurulam ıyacak şeyler olduğunu unutan İbn Ilacar'e kar şı, 'Ayni şöyle
itiraz ediyor: <Şirihlerden biri: bu tefsirler bu âyete ait değildir,
müstensihlerin işine benziyor> dedi. Ben de bu çok uzak bir ihtimaldir, derim, zira müstensihlerin çoğu cahildirler, bu izahlar nası l onlara ait olabilir! En büyük cflimlerin boy ölçüşemiyece ği böyle bir kitaba, bu izahlar nasıl başkaları tarafından sokulabilir,
müstensihlur ancak tahrif ederler ve yanlışlzklar yaparlar veya
ibareleri metinden düşürürler. Müretteb ve münakkah bir kitaba
kendiliklerinden bir şey ilâve etmek onlar ın adeti değildir. Şayet
o, bunlar kitabın mahir riivilerinden birinin yaptıklarıdır, deseydi,
bir dereceye kadar caiz oldrdu. Bunların bizzat Bulıârrnin işi olması ihtimali baid değildir, dalgınlıkla yapm ıştır, şayet sonradan
farkında olmuşsa da muhtemelen yerlerine nakle f ırsat bulamamıştır
ve böylece devam adip gitmi ştir> 3 .

Buhârrnin
Ubayda'den ald ıkları arasında, metni, kaynaklarının izah' bak ımından, içinden çıkılmaz bir hale koyanlar
Bulıârl, VI, 44, st. 12.
2

■

)1

✓
;

Fatlı al-bâıl VIII, 188.
3 C AynI VIII, 551.

j :.

4: 1-5;

j
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vardır. Ezcümle, hiç bir telmihte bulunulmadan Macdz al-Qur'dn'dan iktibas edilen bir çok ibareleri müteakiben «wa gala ğayruhuı
kaydiyle yine ayni kaynaktan al ınan fakat daha öncekileri di ğer
bir ş ahsın ibareleri imi ş gibi gösteren kısı mlar bu kabildendir.
Mesela Wida süresinin tefsirinin ba ş tarafında rastlayabilece ğimiz böyle bir hususiyeti, baz ı şarihler müstensihlere maletmi ş olmayı en salim bit yol bulmuşlardır 1.
Buhâri, bazan Macdz al-Qur'dn'dan naklettiği garip kelimelerin şerh ve izah ına da teşebbüs eder. Mesela, « »
şeklinde, Macdz al-Qur'ân'dan aldığı bir ibareyi „:) ‘_11 },;;;JI yhj »
diye tefsir etmek ihtiyac ını hissetmiştir 2. Bundan başka «
«wa qâla» ğagruhu»
'Abû `11bayda'den almış olduğu
bir ibarede geçen «
» kelimesini biraz ötede « y » diye
izah etmiştir. Banu, çok garip kar şılıyan Yunini, kendi edisyonunun dı ş ında bırakmayı daha uygun bulmu ştur 3.
Buharrnin
«wa gala Mamar> kaydiyle
'Ubayda'den vaz ıh bir iktibasa delâlet edecek şekilde al ınanlar aras ında
bile, ihtisarlar yap ıldığı vakidir. Bazan bu ihtisarlar, ibareyi anlaşılamayacak hale koyar. Burada Mesela, 'Abû `Ubayda'nin « ),41:1zâb» sûresine ait 4 «
(38 : 33) 41 » tefsiri, Buharrde 5 (<
A
» şeklindedir ki, a
» kelimesi «
»nın haberi olan «Z ı„, l » nin gayri vaz ıh ve nak ıs bir iktibasıdır.
J3, » telmihiyle Macâz al-Qur'ân'dan yapılan aşağıki
«
iktibasda vaki hazfle Buhari yaln ız kaynağındaki ifadeyi vuzuhla aksettirmemi ş olmak yüzünden şarihlerinın itirazlarına maruz
kalmış tır 6 'Ab ıl 'Llbayda'nin, « d1x J I d J i 4).,ı 1 Z1)(11 (23 : 12)
» ibareyi BulArrde 7 « :ıbt,J1
.411 k23 : 12) ';ıbt...
»
şeklini almıştır ki, kayna ğın ilk « ZbL., » kelimesinin hazfiyle anlaşılması güç bir tefsir ortaya ç ıkmıştır.
• Fath al-bari VIII, 202.
2 Buharı' VI, 72, st. (alttan) 7 ; Macetz al-Qur'dn I, 281.
• Butıari' VI, 53, not. 7.
4 Bk. Fath al-bdri VIII, 399.
• Bulıari VI, 117, st. 4.
• Fat6 al-bari VIII, 338.
7 Buhâri: VI, 99, st. 4.
Bulıari"nin kaynaklar ı F. 10
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'AVİ `Ubayda'den ihtisaren yap ılan iktibaslarda, nazar ı dik
kati çeken diğer bir garabet de, arap gramerinin tecviz etmeyeceği mahiyette, fiillerin ba şındaki nefy edatlar ının hazfedilmesidir.
Bu garabet metni o kadar mübhem bir hale koyar ki, râviler
veya müstensihler, kendi anlay ışları na göre değişiklikler yapmak
ıztırar ında kalı rlar. Mesela, « (18:28) . ,: >3.5,1.4 41
ibaresinde «
»
fi'linin nehy edat ı atılmış o'lmakla bunun bir
bir «maczum fi'l» olarak anla şılması güçleşmiş ve baz ı râviler
mezkûr kelimeyi «
» şeklinde okumak garabetine dü şmüşlerdir2.
3«
(5 : 26) h.,..1; u..."- 1 (93 : 7) » misâlinde de oldu ğu gibi
bazan ayni kökten olan iki fiil, biri diğerinin şerhi olmak münasebetiyle Macâz al Qur'ân'dan4 bir araya getirile ı ek alınmış Ve
ikinci fiil menfi olarak zikredilmi ş ise Bull:bi bu ikinci fiilin nefy
edatını hazfeder ve hatta misal te şkil eden fiil, nehy şeklinde bir
nefy edatıyla beraber geldikte «illetli» harflerinden birini kaybedecek nevidense, bu hususiyete dikkat etmeden, yine edat ı hazfeder ve böylece asla tecviz edilmiyecek bir tasarrufta bulunur 5.
İktibaslardan bir k ısmı da, iktibas olunan ibarenin esas sahibinin maksad ve ifadesini de ğiştirecek mahiyettedir. Mesela, bir
defa «kitâb bad' al balq» da 6 diğer bir defa da «kitâb at tafsir»
in Barei'a süresinin başında 'Abıl (Ubayda'dan al ınmış olan
» ibaresi böyle bir ihtisara tabi
js" (16 : 9)
«
j
,}5".. (16 : 9) zt-..!
tutulmuş gibi görünüyor. Bunun, j
şeklinde Macâz al Qur'ân'daki aslıyla aralarında
« 4LZA
mana bak ımından oldukça mühim bir fark vard ır. Zira 'AVİ. 'Ubayda'nin kitabında «valica, kendi cinsinden olmayan di ğer bir şeye
ithal edilen her şey» şeklindeki tarifinde bulunan <kendi cinsinden
olmayan» kaydı, Bubari'de hazfe u ğramıştır.
-

-

-

-

Bulı âri VI, 59, st. 1.
Bk. Fatb al-bârf VIII, 226.
3 Bulı art VI, 58, st. 11.
4 Bk. Macâz al-Qur'ân I, 161, 222.
Bk. Fati.ı al-barf VI, 323.
<5 Buharı' IV, 107, sonuncu satır.
Bub'arI VI, 63, st. 17.
8 Bk. Macâz al-Qur'ân I, 254 ; Fat1.1 al-bari VI, 214.
2

-
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cUbayda'den iktibas olunup takdim ve tehire u ğrayanlar
•
ve dolayısıyla, metnin izah ında şarihleri mü şkil durumda bırakan» ş eklindeki bir
lar vardır. Mesela «
(5 : 48)
ibarenin I şerhi esnas ında şarih Kirmâni5t.,— 41 );
r4;» »
41,;
41);,
«
‘.13
demiştir 2. Böylece, 'Abi"' `Ubayda'nin «minhâc> için «sabil» ve
<şirca> için «sunna» şeklindeki tefsirinin de ğişmiş olmasını, şarihler
ancak gayri müretteb bir leffu ne şr olarak ifade etmek suretiyle işin içinden çıkabilmişlerdir 3. Bu takdim ve tehire u ğramış
olan ibare bir defa daha kitab ın baş taraf ında İbn cAbbâs'dan rivayet edilmektedir 4. Keza şarihler bunu gayri müretteb bir leffu
neşr diye mülâhaza etmi şlerdir e.

DABO cUBAYDA'NIN İ TİRAZA UFRAYAN FIKIRLERININ
ALINMI Ş OLMASI

Buharrnin, her hangi bir telmihte bulunmadan alm ış olduklar ı
arasında, Macdı al-Qur'dn'ın
müfessirler taraf ından şiddetle reddedilmiş olan kısımları da vardır. Bunları al ırken hiç tereddüt
göstermediği anla şılmaktadır. 'Abû (Ubayda taraf ından Qur'dn'da
<al-hurûf az-zâida» olarak ifade edilen baz ı edatlar ın itiraza uğrayan izahlarına Buharrnin kitab ında sık sık raslanmaktadır. Mesela,
e « (5 : 116) k İ l J3 .ı b » ibaresinin 'Abil `Ubayda'nin tefsiri olduğunu, şarih İ bn klacar söyle ınektedir. Ad ı geçen şarih, burada
Buharrnin iktibası esnasında hiç bir itirazda bulunmam ışsa da, kitabın diğer bir fasl ı nda bir münasebetini bularak, müfessirlerin
`Ubayda'nin mevzuubahs tefsirine şiddetle hücum ve reddet-

Buharî VI, 50. not. 7.

2 Bk. 'Ayni' VIII, 576.
3

Bk. Fath al bari VIII, 203.
BulıârI I. 11, st. 7.
• Bk. 'Ayni' I, 138.
• Bublir1 VI, V, 54, st. (alttan) 5.6.
4

-

148
tiklerini Qurtubrden nakleder 1. Bir defa da <lbrâhIm» suresinde 2,
'AVİ `Ubayda'den al ınmış olan < » edat ını muhtevi bir ibare
şârih `Aynrnin itiraz ına uğram ıştır 3 . Bunlardan başka, 'AH 'Ubayda'nin itiraza uğramış olan « .7)! » şeklindeki tefsillerini bir
kaç kere alm ıştır 4.
'AVİ `Ubayda'nin gramer bak ımından olduğu gibi mana bakımından da itiraza u ğrayan tefsirlerinin zaman zaman al ındığı görülmektedir. Ezcümle, Macâz al-Qur'iz'n'ın en çok itiraza uğramış
olan (6 : 73) < 5 41,1_5" » şeklindeki ibaresi
ka'iline işaret edilmeden al ınmıştır. 'AVİ. `Ubayda'nin < şeır» u < Ş0rat» in cem'i şeklindeki izahı na karşı ileri sürülen itraz ve şiddetli tenkidlerin tarihi, Bulyarrnin asr ına kadar yükselir B. Bu nev'in
diğer bir misali, 7 « <,,.31
(6 : 70) J...ı.1* jh » şeklinde sonraki müfessirler taraf ından kabul edilmi ş olmayıp 'Abisi
tUbayda'ya has kalan tefsirdir 8. Hatta bu tefsir Taban taraf ından
<manas ızlık» la tavsif olunmuştur 9. İstitraden söyleyelim ki, müfessirler taraf ından itiraza uğrayıp merdud addedilen tefsirler, sadece 'AVİ. `Ubayda'den de ğil, diğer kaynaklardan da ara s ıra alınmaktadır. Mesela, İbn `Uyayna'nin «Kitâb at-tafsir» inden 10 Bulıârrnin nakletmiş olduğ u 41
»
ibaresi şarihlerin şiddetli itirazlar ına uğramıştır
İbn `Uyayna'nin tefsirinde
41
L
J.,;.; » şeklinde başkalarından naklettiği " nin de İbn `Uyayna'ya izafe edilmiş

LA v .
Fatlı al-bari VI. 258.
2 Bulı 'arl VI, 79, st. 10.

3
4
5
6
7
3
9
10
11
12
13

<Ayni' VIII, 689.
Buharl IV, 131, st 6-7, VI. 81, st. 18-19.
Bullari' VI, 56, ot„ 6.
Bk. Lisân al-<arab (sür, sür) madd.
Bulıa'r1 VI, 56, not 11.
Macâz al-Qur'ân I, 195.
Tafsir at-TabarI VII. 140.
Fath al-bârt VIII, 231.
Buhar? VI, 62, st. 2-3.
Bk. Fatlı at-bari VIII, 231, 'Ayni VIII, 625.
Fatl.ı al-bari VIII, 231.

149
olması Buharrnin, sonrakiler taraf ından <taTiq» diye adlandırılan
-kaynaklardan nakl- şeklinin mahzurlu taraf ını teşkil eder.
* **

Buharrnin
'Abû `Ubayda'nin izahlar ının biraz değiştirilerek al ınması yüzünden meydana gelen baz ı filolojik mahiyette yanl ışlıklar vard ır. Bir k ısmı oldukça mühimdir. HP.men hemen hiç birisi şarihlerin nazar ından kaçmam ıştır ve bazan şiddetli
tenkidlerle karşılanmıştır ; bu nev'in bir kaç misâlini gözden geçirelim :
Banî isrâ'il sûresinde, İbn `Abbas'dan, isnadlar ı n hazfiyle al ınan
filolojik bir izah' müteakiben <wa gala ğayruhu» telmihiyle 'Abla
`Ubayda'den ard ı ardına naklolunan bir çok ibarelerin sonuna
doğru, bir filolojik izahın biraz değiştirilmiş olduğunu görürüz.
Burada ufak bir de ğiştirme ile mühimce bir yanl ışlık meydana
gelmiştir. Şöyle ki, 'Abû `Ubayda'nin «
»
şeklindeki ibaresi Buharrde «
» 2 haline gelmi ştir.
Halbuki 'Abû `1...lbayda mevzuu-bahs fi'lin sulast şeklinin kasden
işlenen, rubâ'isinin ise gayr-i iradI i ş lenen hatalar için kullan ıldığı nı tasrih suretiyle ikisinin ayni manaya gelmedi ğini ifade etmiştir. Böyle bir yanlış lığın nasıl meydana geldiğini izah etmek güçtür. 'Abû `Ubayda'nin, kitab ındaki ifadesi vaz ıh olduğu, bu iki
fi'li mana bakımından birbirinden ay ırdığı halde, İ bn Haear yanlışlığı ona hamletmektedir. Macâz al-Qur'ân'ın bizzat İbn klacar
tarafından iktibas olunan ibaresinde 3 böyle bir yanlışlığın bulunmadığı aşikard ır.
'Abû `Ubayda'den iktibas olunan ve aralar ında bir de beyt
bulunan uzun ibareler aras ında ş öyle, filolojik bir izaha rasl ıyoruz :
4«
2..t14J1., 4,;11 >>. Kitabın ravilerini ve şarihlerini şaşı rtan bu ibarenin Macâz al-Qur'ân'daki aslı
4.iJ I »
dır. Raviler ve şarihleı in büyük bir kısmı, Buharr5«
Bk. Fath al-bari VIII, 296.
BuIı ârI VI, 83, st. 4-5.
8 Fath al-bari VIII, 295-296.
4 Bulıâri VI, 74, st. 4.
5 Bk. Fath al-bar-i VIII, 266,
2
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nin ibaresinde geçen «fulk> veya «falak» kelimelerinden birinin
okunuşunda ihtilafa dü şmüşlerdir. Her ikisi birden ancak Qâçli
%rad taraf ından maharetle <çlamma» ile okunmuştur ı. Burada,
ibare kolay kolay anlaşılmaz bir hale geldi ği halde, kitabın diğer
bir yerinde 2, Macâz al-Qur'ân'daki şekline tamamiyle uygun olarak rivayet edilmi ştir. Nedense şarihler ve râviler, şerh ve rivayetinde müşkülâta u ğradıkları «fulk» kelimesindeki ihtilaf', diğer
yerde zikredilmiş olanla tashih etme yoluna gitmemi şlerdir 3.
Bubarrnin, Sürat
tefsirinde, `Ubayda'nin kitabının tesiri alt ında kalarak, bütün müfessirlere hatta 'Abla 'Ubayda'nin ifadesine tamamen muhalif olarak iyrâd etti ği filolojik bir
izah vard ır : (7 : 21)
,:f Jı (15 : 90) >
4< 1 i
(7 : 21)
---;1 451 şeklinde Macâz alQur'ân'dan toplam ış olduğu muhtelif ibareler 5 arasında «
kelimesini diğerlerinin tesiri alt ında kalarak <
> şeklinde tefs
sir etmekle şarihlere göre bütün müfessirlere muhalif bir izahta
bulunmuştur. Zira hiç bir müfessir «
» kelimesini yemin
edenler manas ına alm ış ve «
> ile ayni şey olduğunu düşünmüş değildir. Bilâkis birincisini <taksim edenler-bölü şenler» diye
anlamışlardır. Her halde Bulıarî
(1.1bayda'nin, sürat al-)Arâf daki 7 <1.e1 jı,. :
ve sürat al- hicr'deki
tefsirlerini ve bunlar ın ayni kökten oluşlarını göz önünde bulundurarak böyle bir yanl ışlık yapm ıştır 5.
Bunun diğer misalini Yiisuf stiresinde <mdttaka ı kelimesi (12:
31) için, 'AVİ (1.1bayda'den iktibas olunan bir ibare" te şkil eder.
.

1

Maseiriq al-)anw& II, 158.

Bulıari III, 56, st. 2.
Bk. Fath al-bari IV, 225.
4 Buhar": VI, 81, st. (alttan) 2-3.
Bk. Fatb al-bari VIII, 290.
6 Bk. ( Ayni VIII, 616.
7 Macâz al-Qur'em 1, 212.
8 Ayn. esr. 1, 555„
2

3

9

Bk. Fatb
VIII, 290.
Buharl, VI, 75, st. 13. nr. 118. Burada misalin zikrinden suret-i mahsusada sarf-i nazar edilmi ştir. )Abil cUbayda'nin ibaresi için bk. Macâz al-Qur'c2n
1, 308; Fatb al-b&i VIII, 271.
ıo
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Ayni kelime için daha önce Mucahid'den naklolunana tamamiyle
muhalif olan bu izah', kitab ın üshibuna aykırı bulan şârihlerin bir
kısmı Buhârryi acaib bir şey yapm ış olmakla, bir kısmı taklidle
itham etmiş içlerinden biri de çok şiddetli bir lisan kullanm ıştır 1
Diğer bir misal : 2 «
yti (153 : 3) i(1}-1,3
ibaresinde yine 'Abil (Ubayda'nin tesiri ile meydana gelen bir yanlışlık vardır. Qur'ân'daki <
» kelimesini sadece mana bak ımından « (57( » diye 3 « rj;:"(
» şeklinde tefsir eden 'Abisi
`Ubayda'nin ifadesine bak ılarak, oldukça mühim, •nahvi bir yanl ışlık
yapılmıştır. Zaman zaman, Buhârrnin, kitab ını n bablarmın tanzim ve
muhtevasında kendinden evvelki edebiyata uydu ğunu söyleyen
Kirmânrye karşı itiraz eden İbn Hacar, burada, 'Abfi `Ubayda'ye
tabi olduğunu kabul etmiştir 4 . Ayrıl de mezkûr yanl ışlıkta, Bu'Abû `Ubayda'ye tabi olduğunu ve zuhul ettiğ ini söylemiştir 5.
'Abû Ubayda'nin « ,31,11 ,$ ),,i ı (11 : 99)
)1» şeklindeki
tefsirinin 6 Buhârrnin kitab ında neden 7 «
. > şeklin(jt.11
de şârihler taraf ından merdud addediien bir hale geldi ğini anlamak güçtür. Şallitfin bütün râvilerinin, bunun, kitab ı n metninde, itiraza uğrayan şekliyle bulundu ğu hususunda ittifak etmiş olduklarına 8 göre, Bubârrnin, yan ındaki Macâz al Qur'ân nüshasında mevcud müstensih hatas ının fark ına varmadan ald ığını mı düşüneceğiz ?
Bubâti metnindeki filolojik hatalardan bir k ısm ı, şârihlerin tarafından ya kaynaklar ı na veya müstensihterine atfedilmi ştir. Mühim misâllerinden birine burada i şaret edelim : &card sûresinin
başında «
» kaydiyle, naklolunan baz ı filolojik izahlar es» şeklinde bir
(26 : 176)
nasında 9 «
.

-

Bk. FatI3 al bâri VIII, 271 ; cAynl VIII, 677.
2 Bulıarl' VI, 38, st. (alttan) 7.
3 Madiz al-Qar' an I, 105.
4 Bk. Fath al b&rf VIII, 171.
5 Bk. CAynî VIII, 528 ; Qastallâni VI, 61.
6 Bk. Fail.> al bari VIII, 267.
7 Bulıârt VI, 74, st. 5.
8
Bk. Qastallaflı t VI, 164.
9 131111ari' Vi, 111, st. 3-4,
-

-

-

152
müfred kelimenin yani «'ayka» kelimesinin yine kendi cem'inden ibaret oldu ğu bir izah ile kar şı karşıya bulunuyoruz. Naklin zahir? manzarası bu yanlışlığın Mucâhid'e aid oldu ğunu gösteriyor. Metnin şerhi esnas ında bunu halletmek mecburiyetinde kalan şârihlerden İbn
Nacar : İbarenin birinci kısm ı mucdhid'e aiddir, cam` 'ayka'dan itibaren 'Abil `Ubayda-nin sözüdür ve bunda bir sehv vuku bulmu ştur...
ilh» diyerek yanl ışlık! 'Abû `Ubayda'ye maletmek istemekte ve
belki de sureti muhsusada, adeti hilâf ına, Macdz al - Qur'ân'ın iba-

resinin naklini ihmal etmektedir i. Halbuki 'Abû `Ubayda'nin
» şeklindeki tefsirinde 2 böyle bir
L4hi
Ibn klacar'i telmihen : Ne kadar gayanlışlık yoktur. Şarih
ripdir ki, şdrihlerden biri burada hiç bir fikir ileri sürmemiş , sadece, ilk k ısm ının Mucdhid'in, matebakisinin 'Abii Ubayia'nin sözü
olduğunu söylemi ştir. Haşa, Aiudihid ve 'Ab ıl 'Llbayda, 'ayka, rayka'nin cem'idir demekten pek beridirler> 3 diyerek tenkid etmi ştir.

Bununla beraber kendisi de mü şkili halletmiş değildir.
Bulıârf metnindeki filolojik izahlar aras ında mana bak ımından
oldukça teWikeli say ılabilecek bir yanl ışlık yine 'Abû `Ubayda'den
<wa qâlâ ğayruhu> telmihiyle naklonunan ibarelerden birinde vuku
bulmuştur. cAbasa süresi (80) inde 'Abü cUbayda'den al ınan Qur'dn'a aid iki kelime ve bunlar ın tefsirlerinden, birinin tefsirinin diğerine maledilmesi, ikinci kelime ile birinciye aid tefsirin dü şürülmesi
suretiyle filolojik bir hatadan başka Peygamber için müfessirlerin
tecviz etmedikleri bir fil, gayri ihtiyar? isnâd edilmi ş oluyor. Burada, Buhar? metnindeki «
ibareşini 4 kasj3) a
dediyorum. Mactiz al-Qur'ân'daki aslı
:
:
»
ibaresidir 5. Bı uhârf metninde, alt ı çizilmiş olan kelimeler dü ş«
müş ikinci âyetin tefsiri birinciye ,malolmu ştur. Sürede geçen «taşaddc't
faili Peygamber oldu ğuna göre isnâd edilen fiil de değişmiş oluyor. Râvilerden
Zarr ve diğer bir çok şârihler buna itiraz etmişlerdir °.
Bk. Fath al barı VIII, 381.
• Macar al Qur'ân cild. Il, ( Ş ucarâ süresi).
-

-

3
4

IX, 28.
Buhar? VI, 166, st. 12.
• Bk. Fath al barı VIII. 531.
• Bk. Fath al barı VIII, 521; cAyn£ IX, 245; Qastallân1 VI, 395.
CAyn,

-

-
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Bütün bunlardan ba şka, Şciliilı 'de, Buttarryi, kendisine sonradan
izafe edilen şartlardan uzakla ştıracak kadar kuvvetli deliller bulmak
kabildir. Hatta bunlar ın arasında, Bubari'nin, ad ı geçen iki filologun kitaplar ını alıp üzerinde uzun uzad ıya düşündü ğü, filolojik
izahlar çıkarmağa çalıştığı keyfiyeti hemen hemen her sûrenin tefsirinde, bazan da kitab ın diğer fas ıllarında müşahade edilebilir. Bunun yukarıda zikredilenlerinden ba şka, enteresan misâllerinden birini
gözden geçirelim :
Bulıarf Ma'ida suresinin başında,
(La 1.s, Ir
şeklinde
<
»
telmihiyle
filolojik bir ibare
«
nakletmektedir. «
» kelimesine kadar olan k ı smı Macdz al-Qur) ân'da2 bulmak kabildir.
> şeklinde kendi taraf ından
yapılan ilave ise şarihlerin anlayamad ıkları ve hayretle kar şıladıkları kısımdır. Zira <
> kelimesinin masdar olu şu keyfiyetini hiç
bir lugat kitabında tesbit edememişlerdir 3. Macdz al-Qur'dn'ı n ifadesi şudur :
\•1
•.•>
C_ Lut I
j,;;,1
j. 1,;.;• J
j2.1
c531
4«

»

Benzer yanl ışlıkları da göz önünde bulundurduktan sorı ra,•_,B;-,
şhad etmiş olduğu mısradan e
hârt"ni,'Abû`Uaydst
diye bir neticeye vard ığını tahmin edebiliriz. Mamafih 'Abû
`Obayda haddi zat ında böyle bir şey kasdetmedi ği gibi <
un masdar oldu ğu şeklinde bir izaha da hiç bir lugat kitab ında raslamak kabil de ğildir. Hatta bu kelimenin mütred de ğil bir cem' oldu ğunu
fiilinin müennnes oluşu da vazıh bir şekilde göstermektedir.
Demek ki, Bulıari kendisine hiç laz ım olmayan bir netice ç ıkarmağa kalkışmış ve yanılmıştır.
Bütün bu misallerden sonra, Bulıarrnin 'Abû `Ubayda ile olan
münasebetini, ona karşı duymuş olduğu ve şarihlerin de zaman zaman ifade etmi ş oldukları vechiyle, taklide varan bir hayranl ık ile
ifade edebiliriz. Bu hayranl ık cümlesinden olmak üzere, zaman zai. Buhârl VI, 53, st. 10.
I, 152.
V1II, 588.
Bk.
Bk. Fath al-bârf VIII, 208.

2 Macâz al-Qur'ân
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man bazı filolojik münakaşaları nakl, müdafaa ve 'Abû `Ubaydanin,
ikinci derecede olmakla beraber Farrâ'nin fikirlerini di ğerlerine tercih
ettiği görülmektedir. Şu da muhakkakt ır ki, Buhari bu gibi iktibaslarında, filolojik eserlerle münasebetini saklamamakta ve bu tip
meselelerin nakli ve münaka şasını kitabını n tabii' mevzuu olarak
kabul eder gibi görünmektedir. Filolofik meselelere müdahelesinin ve 'Abû `I.Jbayda'yi tercihinin alâka bah ş misâllerinden birini
Yûsuf süresindeki iktibasları aras ında görüyoruz. Şöyle demektedir : <Biri : mutlaka' yemek yeme veya konu şmak için üzerine
oturulan ve dayanılan şeydir, dedi. Bu kelimenin turunç oldu ğunu
söyleyenlerin iddialarını çürüttii. Arabcada (bu kelime mukabili)
turunç yoktur. O, bu kelimenin (bir nevi) yast ık oldu ğunu onlara
karşı isbat edince, bu sefer, daha fena bir izah yolu tutup bu kelime muttaka muttaka de ğildir, matk'dir dediler. Malk ise... din'.
Burada Buhüri, 'Abû `Ubayda'nin Macâz al Qur7iıı 'daki fikrini 2
-

şı müdafaa ediyor. Bu zümrenin birincisi, 'Abû ikzümreya
`Ubayda'den evvel, fukaha diye zikredilen 3, «Muttaka,» kelimesini
turunç diye tefsir eden `Abdallah b. Mascrıd ve Mucâhid gibi daha
evvel yaşamış olanlar veya Farrâ gibi muas ı r alimlerdir, ikincisi
ise 'Abû (1..1bayda'den sonra nokta-i nazar ını münakaşa edenlerdir.
Tabarrnin müteaddit isnadlarla İbn 'Abbas ve Mucâhidden naklettiği tefsirlerin yan ında, Buharrnin, 'Abû `Ubayda'nin izah ını tercihi, onun bir filologa karşı duyduğu hayranl ıktan başka ;Sahi/Yine sonradan izafe edilen, isnâddaki şartların mevcut olup olmadığı
hususunda insanı haklı olarak şüpheye sevkediyor. Hatta Buharrnin şeyhlerinden biri olan 'Abû `Ubayd b. Sallâm'ın bizzat bu
meselede dukaha> n ın : Ibn 'Abbas, İ bn Mascıld ve Mucâhid gibi
sahâbe ve tabiinden ileri gelen bir çok kimselerin tefsiri kar şısında 'Abû (Ubayda'nin fikrine itimat edilemiyece ğini söylemiş olması da göz önünde bulundurulacak olursa 4, Buhar-1'11in Qur'ân tefsirindeki ve kaynak takdirindeki temayülü hakk ında bir fikir edinilmiş olur. Hatta Buharrnin buralarda bir hadis kitab ında bulunmaması lazım gelen kelime ve izahları iltizam etmiş olmasının ve

2
3
4

Buhar? VI, 75, st. (alttan) 3-5.
Macâz al-Qur' ân I, 309.
Bk. Tabarl XII, 112.
Bk. ayn. yer.
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neden, kendisine ayr ılan şeref payesine rağmen, zaman zaman, hiç
bir muhaddis hakk ında varid olmayan, şiddetli hücumlara maruz
kalmış olduğunun 1 sebepleri anla şılır.
Yukar ıda gözden geçirdiğimiz misallerden vaz ıhen anlaşılıyor
ki, Bulıâıl, Peygamberin hadis ve sünnetlerini içine alan muhtasar
bir kitap meydana getirmek şeklindeki gayesinin d ışına çıkarak
filolojik eserlerin cazibesine kap ılmıştır. Hassaten 'Abû `Ubayda
ve sonra Farrâ'n ın fikirlerin, şalı flfinde ehemmiyetli bir yer ay ırmıştır. 'Abû `Ubayda'den naklinin hususiyetlerini hulâsa edecek
olursak, Bubâıl bu iş için, ya <qâla Mdmar» şeklinde tasrihi veya
<qdla gâyruhtı », «yuqâlzı » gibi müphem ifadeleri gelişi güzel bir
şekilde seçer. Hiç bir telmihte bulunmadan ald ıkları ise diğerlerinin mecmuundan fazladır. Her halde, muas ırlarının kaynaklar hakkındaki vasi bilgilerine terketmi ş olduğu bu kısımlarda bile, zaman
zaman mutad kaynağından almakta olduğunu garip bir şekilde
hissettirir 2 . Onun burada da aleyhine kaydedilecek şey, müteakip
nesillerin, kaynaklar hakk ında ayni vuzuha sahip olam ıyacaklarını
hesaba katmam ış olmasıdır.

Bk. Fath al-bdrf VIII, 271; ( Ayni VIII, 677.
Fard al-hams fasl ında «Bdb al-cizya wa'l-muratilaca maça )ahl az-zirn"
ma zval-harb» diye ay ırmış olduğu unvandan sonra
1,1;3 Jt»i. 4U1 J.,;3 >
2

z:s....1.1,
(BulıârI IV, 96, not. 5 <

(9 : 29)

(45 ,

II

kUl

jş-11 J1 vmJu ?.3

şeklinde )Abıl cUbayda'nin ismine en ufak bir telmihte bulunmadan alm ış olduğu bu tefsirlerde, ani olarak «wa lam yazhab ila's-sukfin» diyerek nas ıl, bu gibi
fikirlerin sahibini, ismini bile tasrihellizum görmeden bir kaynak olarak tan ıdığı nı ifade etmi ş oluyor. Fakat kaynaklar hakk ında, devrinin bilgisinden mahrum
olan müteakip nesiller için «wa lam yazhab» sözünün kailinin tayini bir mesele olmu ştu. iktibas olunan tefsirlerin sahibinin pAb ıl cUbayda'dan ibaret bulundu ğunu
bilen İbn Hacar, her halde, kendinden evvelkilere tabi olarak bu sözün kailinin
Bulıârl'nin râvisi olduğunu söylemiş (Fath al-bari VI, 184). Ayni bunu çok garip kar şılam ıştı (cAynI VII, 187). Yedinci as ırda Şal.zilı'in en dakik'edisyonunu meydana getirmi ş olan YünIn İ , bunu muhtelif rivayetlerde mevcut olmas ına rağmen,
metnin d ışında b ırakmışt ı (Bk. Qastalladi V, 221).

FARRkNIN BUtlekRi ÜZERINDEKI TES İRİ

Buhâri'nin, Macâz al-Qurân'ın yanında, ikinci bir filolojik kaynak olarak intihab etti ği, Farrâ'n ın Ma`âni'l-Qur'ân'ı ndan, birincisinde olduğu gibi, Şalıfliinin muhtelif yerlerinde iktibaslarda bulunmuştur. Onun bu iktibaslar ı hemen hemen Macâz .al-Qur'ân'dan
aldıklar ının bütün hususiyetlerini muhafaza eder. Kemmi bir ifadeyle, Farrâ'dan al ınanlar 'Abû `Ubayda'den al ınanların beşte biri
kadardır. Tesbit edebildi ğimize göre, Buhâri, Farrâ'dan, ilk olarak,
<Kitâb bad' al-halq» faslında nakletmiştir °. O, mezkiir
faslın esıfat al canna» bâb ını meydana getirirken, Farrâ'n ın, zuâqıca
sûresi (56) 'nde cennetin tavsifinde geçen bir kelimenin, Mdânr1Qur'ân'ındaki uzun bir izah ını 2 almak suretiyle, daha evvelkinde
olduğu gibi, bu filolojik eserin de muhtevas ını çok iyi bildiğini
göstermiş oluyor. Fakat onun, Şalıtlı'ine muhtelif kaynaklardan
malzeme toplama hususundaki şayan- ı hayret kabiliyetinin yan ında,
Farrâ'dan ald ığı kısımların ilkini teşkil eden tek bu misâlin tedkikinden dahi malzemelerinin kitab ının mevzuuyla alâkasının tayini
işinde ne dereceye kadar muvaffak oldu ğu veya böyle bir muvaffakiyetten mahrum kald ığı kolayca görülebilir.
Buhâri, 'Abû `1..lbayda'den yapt ığı iktibasların hususiyetlerine tamamen uygun olarak, Farrâ'dan da ya hiç isim zikretmeden veya eJ ı »
yahut e J3 > tabirleriyle, nadiren de e J 9 > şeklinde tasrih
etmek suretiyle al ır. Bunlardan ba şka, en ufak bir telmihte bulunmadan aldıkları da çoktur. Tesbit edebildi ğimize göre, Farrâ'n ın
adını e „5-4 J3 » şeklinde ilk olarak <fadâ'il
uib an-nabi» faslında zikretmiştir 3. Şaiıillin muhtelif bakımlardan tedkikinin hemen
hemen nihai merhalesine ula şmış olduğu dokuncu asırda dahi,
Buhârrnin <Yalıyâ» diye zikrettiği şahsın kim olduğunu tayin me-
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Bulıtıri IV, 117, st. 2-4.
bk. Fail> al bâıl VI, 228.
Buba. r.i V, 10, sonuncu sat ır.
-
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selesi bir münaka şa mevzuudur. İbn Hacar'in, bunu «Farra» diye
tanımasını i şarih 'Ayni bir hata addeder, Yalıya b. Sacid al-Qattan (öl. 198) oldu ğunu söyleyen Kirmâni'yi hakl ı göstermeğe çalışır 2 Bununla beraber, şerhinin nihayetlerine do ğru, her fırsat düştükçe, Farra'n ın kitabıyla şalıiiı'i mukabele edip neticeleri müsbet
bir şekilde ortaya koyan ibn Hacar'in fikrini kabule mecbur kal ır 3.
Hatta bir yerde, evvelki tavr ıyla tamamen tezat teşkil edecek şekilde, Farra'nın Buhar? üzerindeki tesirini ba şkalarına karşı ısrarla
müdafaa eder 4
Mdânrl Qur'ân'ın, Bubarrnin
üzerindeki tesiri bir kül
olarak mülâhaza edilecek olursa, daha ziyade kendisine, 'Abe ı
`Ubayda'nin Macâz al Qur'ân'ının bir mütemmimi olarak müracaat
edildiği hissolunur. Zira umumiyetle Farrâ'dan al ınanlar, üzerinde
durulan meselede, ya Macâz al Qur'ân'in bir şey ihtiva etmediği
veya Farra'n ın kitabına nisbetle muhtasar bulundu ğu yerlerde ortaya çıkmaktadı rlar. Buna daha vaz ıh bir hudud çizmek istersek,
Farrâ'dan alınanların, umumiyetle Qur'ân' ın küçük süreleri etraf ın
da toplandığını söyleyebiliriz. Zira, Ma`ânrl Qur'ân'ın, küçük sureler için ihtiva ettiği izahlar Macâz al Qur'ân'ın ihtiva ettiklerine
nisbetle daha mufassaldır. Bu sebepten dolay ıdır ki, Buhar? baz ı
küçük sürelerin tefsirlerini münhas ıran Farrâ'dan alm ıştır. Bu
mahiyette baz ı sürelerde ne 'Abil (Ubayda'den ve ne de di ğer kay
naklardan al ınmış olan tek bir kelime bulunmamaktadı r. Bubarrnin
bu gibi iktibaslarına misal olarak <Sa'ala sâ'ilunı (70) 5 ve <al Ckirica> (101)6, ccA şr> (103)7 <Humaza> 8 sürelerini zikredece ğiz.
Bubarirnin Farrâ'dan, sürelerin tefsirinde naklettiklerinden ba şka, kitabını n muhtelif bâblar ında pek küçük münasebetler bularak
aldıkları, mevzuu ile alakasından ziyade, ad ı geçen filoloğa karşı
duyduğu hayranl ığın bir ifadesi diye mülâhaza edilebilir. Mesela,
.
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Fall> al-bari VII, 437.
Ayni VII, 610.
3 Bk. Faib al bari VIII, 491, cAynî IX, 211, Qastallâni VI, 367 ve di ğer
bir yer için bk. Fatiı al bari XIII, 307, cAyni XI, 519 ve Qastallani X, 351.
4 ( Ayni IX, 191.
Bubarl VI. 160, st. 1-2 ve FatI.1 al bari VIII. 509-510.
Butıarl VI, 176, st* 14 15 ve Fath al bari VIII, 560.
7 Bulıari VI, 177, st. 2 ve Fatl al b(a4 VIII, 560.
8 Butıâri VI, 177, st. 4 ve Fat4 al bari VIII, 560-561.
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«Kitâb at-tib» faslında 1 hemen hemen hiç te zaruret bulunmad ığı
halde, sadece bir kelime iştikak ının temin ettiği pek zayıf bir münasebetten faydalanarak, Farrâ'n ın Ma`ânrl-Qur'ân'indan, QurVız
kıraatına dair bir ihtilâf ın hem sahibine her hangi bil telmihte
bulunulmadan al ınmış olması 2 ancak böyle, hududsuz bir takdir
ve hayranlığın ifadesi olarak görünmektedir.

BUWARPNIN F İLOLO J İK KAYNAKLARIYLA MÜNASEBETİNE
DAIR ŞARIHLER İN MOTALAALAR1

Burada, Buharrnin < şarihleri» sözüyle, daha ziyade, İbn Hacar (öl. b52), 'Ayni (öl. 855) ve Qastallan1 (öl. 923) 'yi kasdediyoruz. Filhakika, bunlar eserlerini, Buharî şerhlerinin kifayetsizli ğini
İbn Haldün'un iddia ettiği 3 devirden sonra meydana getirenler ve
her halde, kendilerinden evvelki faaliyetten mümkün oldu ğu kadar
çok faydalananlardır. İbn Haear'in Fat13 al-bârri, kendinden evvelki literatürden geni ş mikyasta istifade etmi ş olması ve Buhârrnin
kaynakları bakı mından daha fazla bilgiyi muhtevi bulunmas ı ; 'Aynrnin `Uındat
râviler hakkında verdiği bilgi, hadislerin
mantık münakaşası ve nahvl izahları bakımından ; Qastallânrnin
Irşâd al-sârri ise, &I:V1'in rivayetlerinin tenkidi bak ımından ehemıniyetli olup birbirlerini tamamlarlar. Bunlar ın haricinde, kaynaklar
hususunda İbn Hacar kadar malftmath görünmedi ği halde, mantıld
münakaşa bakımından Buharf şârihlerinin en başında geldiğini söyleyebileceğimiz Kirmâni (öl. 786) yi 4 kaydedeceğiz.
Kitabın bütün şerhi boyunca, muhtelif bak ımlardan ileri sürülmüş itirazların red ve kabulü etraf ında toplanmış bulunan bir çok
münakaşalar vardır. Bu itiraz ve münaka şalar çok zaman şerholunan kitabın malüm şöhretiyle hiç te uzakla ştırılamıyacak kadar
şiddetlidir. Birbirlerine muas ır olan şarihlerin muayyen bir mesele
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Buharı VII, 124, st. (alttan) 5.
Bk. Fati.1 al- bâri X, 124.
İ bn Halddn, Muqaddima s. 263.
al-Kawâkib az-zarart adlı ş erhi için bk. Brock. Suppl. 1, 262.
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üzerindeki, tamamiyle birbirlerine z ıt hükümleri, lbn I-Jaldûn'un arzuladığı ideal şerhlerin ortaya konup konmadığı hususunda insanı
şüpheye dü şürür. Evvelce Bulı ârrnin filolojik kaynaklar ının izahında onların noktai nazarlar ını kı smen mevzuubahs etmi ştik. Burada,
Buhârrde filolojik malzemenin de ğerlendirilmesi bak ımından onların
durumlarından pek muhtasar bir şekilde bahsedece ğiz.
Buhârtinin ilk şârihi tiatrâbl'nin, kitab ı n re'sen mevzuu olmad ığından bahisle, metnin ihtiva etti ği filolojik malzemenin şerhiyle
uğraşmaktan vazgeçti ğini söylemiştik. Mamafih Hattâbl, bu malzemeyi ihtiva etmekle kitab ın değerinden bir şey kaybedip etmedi ği
hususunda her hangi bir mütalâa da serdetmi ş değildir. Buna mukabil, şerhettiği kitabın muhtelif taraflarını daha inceden inceye ele
almağa mecbur olan son şârihler, bu mesele kar şısında ara sıra
bir fikir serdinden kaç ınmış olmakla beraber, umumiyetle mezkûr
malzemenin kitabın şöhretine zarar verip vermeyece ği hususunda
müsbet veya menfi bir tav ır takı nmak zaruretini hissediyorlard ı.
Bunlar, Buhârrnin kitab ında, bulundukları yerle hiç bir alâkas ı olmayan filolojik malzemenin mevcudiyetini, hatta bazan bu malzeme aras ında da hiç bir rab ıta kurulamad ığını görünce itiraz seslerini yükseltiyorlardı. Bu itirazların mahiyetini göstermek bak ımından
ş u misal kâfi bir fikir verecek mahiyettedir.
Buhârrnin <->alı ddis al- >anblyâ» kısmında, filologlardan al ınmış olan, ayni zamanda kendi aralar ında da her türlü rab ıtadan
mahrum bulunan parçalar ı n şerhi esnas ında ş arih Kirmânl: <Bu,
kitabın favaidini artırmak değil hacmini büyültmektir ı demişti°
Buna karşı Ibn klacar : Bir şârihin, şerhine çalıştığı kitaba karşı
böyle bir üslûpla itiraz etmesi normal değildir. Hiç şüphesiz Qur'ân'daki garip kelimelerin izah ında fayda vardzr. Onun Kirmâni'.
nin) burada kitabın faydasını çoğaltmak hususiyetini kabul etmemesi
merduttur. Bu kitab ın, esas mevzuu sahib hadislerin irâclı ise de
bir çok âlimler, onun sahâbe ve tâbiinin veya muhtelif fukahan ın
sözlerini nakilden maksad ının, kitabında rivayet malzemesiyle dirayet malzemesinin bir arada bulunmasını istemesinden ibaret olduğunu
anlamışlardır. Dirayet malzemesinin bir nev'i de hadisin garip kelimelerinin izahzdzr. Bubdri, bir hadiste bir garib kelime bulunur ve bunun
aslz veya benzeri Qur'ân'da mevcut olursa, Qur'ân'daki kelimenin şerPati> al-bari VI, 259.

460
hine teşebbüs ve Qur'ün ile hadisin her ikisini birden şerhetmek
suretiyle faydayz art ırmağa gayreti adet edinmiştir. <Bacl'al-halq›
veya <qisas al-)anbiyâ> gibi kısımlarda kendi şartzna uygun hadis
bulamadığı takdirde onun yerini Qur'ân'da geçen garip kelimelerle
doldurmasznın faydası nasıl inkâr edilebilir> diyerek itiraz etmi ş 1,

`Ayni, ise Kirmanrnin ve İbn Hacar'in sözlerini naklettikten sonra :
<Evet bunlar faydadan hali değildir, fakat Buhârrnin kitabznzn
gayesi hadisleri ortaya koymaktır, lugatlarz değil> 2 demiştir.

Görülüyor ki, İbn kiacar, Buhari şarihlerinin itirazdan en çok
kaçınanıdır. Buharrye itiraz ı asla tevciz etmemektedir ve her itiraz karşısına bir te'vil ile ç ıkmak' adet edinmi ştir. Onun bu pasif
durumu en dikkate şayan şekilde, Buhari metninde 'Abû <Ubayde'nin sarih ibarelerinin ba şkalarına isnâd edilişini gördüğü anlarda bile hiç bir infial göstermemesi suretinde tecelli etmektedir. O,
'Abû `Ubayda'nin tefsirinin İ bn 'Abbas'a veya Mucâhid'e yahut
diğer sahabe veya tabilnden birine yanl ışlık ile isnâd edildi ğini
ve bunun için bir tevil bulamad ığı zamanlarda pek basit bir şey
imiş gibi, bunların 'Abû `LIbayda'ye ait oldu ğunu söyler. Bunlar
hakikatte Buhari metninin selâmetini tehlikeye dü şürecek beyanlar
olduğu halde, şarihlerden İbn klacar'in ve ona muasır olan 'Ayni'.
nin, muakkıbı Qastallânrnin bu hususta hiç bir şey söylememelerini hayretle mü şahede etmemek kabil de ğildir 3. Zaman
zaman `Aynrnin İ bn klacar'e itiraz etmi ş olmasına mukabil
bütün şerhi boyunca, Buhari ile Aficâz al Qur'ân'ın münasebetlerini gösteren Fath al. büri'i takib ve çok zaman 'Abû 'Ubayda'nin ismine işaret etmiş olan Qastallani, bu garip münasebet
üzerinde, anla şılan pek ciddi oir şekilde dü şünmemiAr. Zira
j3, » şeklinde tasrihi 4 karşısında bile o :
Buharrnin adını <
«
J ıl
Jl;
j1 ı1 1
»
`Ubayda
demektedir 5. Bu üç şerhin birbirleriyle mukabelesi,
ve Farrâ'ya dair, İbn klacar'in verdiği bilginin diğer ikisi taraf ın-
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Fatl.ı al-bari VI, 259.
2 (Ayni VII, 310.
3 Bk. megelâ Fat11 al bari VIII, 425 ;
-

310.
4
5

Bubârl VI, 44, not. 11.
Qestallâni' VI. 77.

IX, 125 ; Qastallâni VI, 309-
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dan zaman zaman al ındığını ve bu hususta yeni bir ş ey getirmediklerini göstermektedir. Şalı 'illin filolojik kaynaklarıyla olan münasebetlerini en ciddi bir şekilde mevzuu bahsetmi ş olan İ bn klacar'in ise, kaynaklar ın araştırılmasında, neticelerinin takdirinde s ık
sık göze çarpan bir çok yanl ışlıkları ve takip ettiği metodun aksak taraflar ı vardır. Mesela., şerhinin mukaddimesinde, Bubarrnin
mübhem olarak serdedilmi ş tefsirlerin tesbiti için ay ırmış olduğu bir bâbda muhata saran verdi ği bilgi ile aynı şeye dair
şerhindeki izahlar ı birbirini tutmamaktad ır. Md'ida sûresinde kaili
mübhem bırak ılmış olan böyle filolojik bir tefsirin 1 'Abû
da'ye ait oldu ğunu ifade etmi ş bulunmasına rağmen, mukaddimesinde a bunun Suddi nin tefsiri olduğunu söyler. Keza, şerhinin
sekizinci cildinde s geçen bir tefsirin, 'Abû 91.Jbayda'ye ait oldu ğunu söylediği bir çok tefsirlerin aras ında bulunup ta bunun daha
evvel geçtiğine işaret etti ği halde, bu tefsirin, i ş aret edilen yerde 4
Buharrnin oldu ğunu iddia eder. Bundan ba ş ka, Buharı' taraf ı ndan
iki ayrı yerde mükerreren al ınan bir ayetin tefsiri esnas ında, İbn
Hacar'in birbirlerine z ıt hükümlerine de raslamak mümkündür.
Mesela, bir defa «Icitiib bad' al-halg» de 6 ve bir defa da <)Anfâl»
süresinin tefsirinde s Butıarrnin 'Abû `Ubayda'den alm ış olduğu
( 8: 51 ) 1 9 9,3 » ibaresinin şerhinde
1-bs
« r.,i1I 1/433.i
birinci yerde : 7 t<
» yani Bulıarrden başka bir kimsenin böyle bir tefsire sahip oldu ğu bilinemiyor, dedi ği halde,
ikincisinde : 8 <
LA LI,; '10 » yani «Bu 'Aba `Ubayda'nin sözüdür» demiştir 9.
,

Bulıöri VI, 53, st. 8-9.
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Fath al-bari VIII, 239, Hadyu's-sari s. 310.
Fath nl-bari VIII, 339.
Buhar ı' II, 119, st. 13-14 ; Fath al-bari III, 256.

Buhöri IV, 120, st. 11.
Bulıöri VI. 61, st. 9.
7 Fath al-bari VI, 237.
8 Fath al-bari VIII, 231; Ayni onun sözlerine hiç bir şey ilâve etmi ş
(bk.
VII, 266, VIII, 623).
9 Bunun diğer bir nev'ini, İ bn Hacar taraf ından )Abil cUbayda'den al ınmış
olduğuna bir kısmının i şaret, di ğer bir k ısmi ise İ bn cAbbâs'a veya töbiinden baz ı
zevata isnâd edilmi ş olan ibareler te şkil eder. İ bn cAbbâs'a isnâd ettikleri arasında. « )ahactis al-)anbigtio kı smında )Alıii cUbayda'nin oldu ğunu iddia etmi ş bulunduğu baz ı tefsirler bu elı mledendir. Mesela', «lam yatasanmah : lam yata ğayyar» şeklindeki tefsirin Macaz al-Qur'ân'dan alınmış olduğunu )ahâdis al- )anbiyâ n ın şerhinde (bk. Fath al-b'ri VI, 259) iddia etti ği halde QurYzn tefsiri k ısmının izah ında, bunu İ bn c•Abbâs'a isnâd etmi ştir. (bk. Fath al-bari VIII. 149).
Butıâri'nin kaynaklar ı F. 11
6
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şa/ı flyde, âyetlerin senedsiz olarâk bulunan izahlar ını sahâbe
ve tâbiine isnâd imkânlar ını arayıp bulmağa karşı pek fazla rağbet gösteren di ğer şârihler gibi, İ bn Hacar de zaman zaman, daha evvelki faaliyete gayri ihtiyari bir şekilde tabi olmaktan kendini geri alamamıştır. Hatta, Buhârrnin kitab ıyla yukarıda adlar ı
geçen filolojik eserleri mukabele etti ğini sı k sık tekrarlayan İbn
Hacar, bazı kısımları n sahâbe ve tâbiînden her hangi birine isnâd
edilmiş olduğunu görünce, bu tefsirin bir evvelki ve sonrakilerle birlikte mezkür filolojik kaynaklarda bulundu ğunu tesbit etti ği halde bunu o zevata isnâd etmek hevesinden kendisini geri alamaz. Sadece 'Abû `11bayda veya Farrâ'n ın da böyle tefsir etmi ş olduğunu
söylemekle iktifa eder. Onun pek çok olmayan bu kabil isnâdlarından biri, Nahl süresi (14) nin ba şında ° <
cp> kelimesinin,
»
kelimesinin,
İbn
`Abbâs'a
ve Mucâhid'e
İbn Mas`üd'a ve «
aid olduğunu söylediği tefsirlerdir 2 Adı geçen şahısların da bu
kelimeleri böyle tefsir etmi ş olduklarını red bizim için mümkün
olmamakla beraber bu kelimelerin ve tefsirinin daha evvelki ve
sonrakilerle birlikte bir bütün halinde 'Abû `Ubayda'den al ınmış
olduğunu düşünmek daha uygun görünüyor. Esasen İbn Hacar
bu filolojik eserlerin Buhârt üzerindeki tesirini çok zaman bir kül
halinde mülâhaza etmemi ştir. Nitekim o, Buhârrnin 'Abû `Ubayda'den ardı ardına almış olduğunu itiraf etti ği ibarelerin şerhi
ve kaynaklar ını n izah' esnas ında bile bunlar ın arasından baz ılarının yakın bir manada şu veya bu müfessir veya muhaddisin kitabında, sahâbe veya tâbfinden birine isnâd edilmi ş olduğunu gördüğü zaman, bunun o zat ın tefsiri oldu ğunu, Macâ z al Qur' ân' da
aynı şeyin bulunduğunu söyler. Bunun barit misallerinden biri Mâ'ida
süresinin tefsirinde görülmektedir. Sürenin tefsirinde, bir kaç sat ırlık
bir yer işgal eden ilk ibarelerin 'Abla `Ubayda'dan al ındığını
söylediği halde daha ikinci kelimenin tefsirinin, Qatâda'nin olduğunu 'Abû `Ubayda'nin de ayni şeye kail bulunduğunu ifade
eder 3. İbn Hacar, ayni garip durumunu, Buhârrnin tamamen 'Abû
`Ubayda'den alıp bir bâb meydana getirdi ği kısımların izahında da
.
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Bulıâri VI, 82.
Fail> al-bâri VIII, 291-292.
3 Ayn. esr. VIII, 201.
1

2

163
muhafaza eder'. Bu garabet, bazan Buhârrnin tamamen filologlardan
alıp tek bir hadis bulundurmadığı babların te'vilinde daha vaz ıh bir
şekilde görülür. Meselâ, Buhârrnln tamamen 'Abû `Ubayda'den
aldığı ve garip kelimelerin izah ıyla doldurduğu bir bâbın şerhi
esnasında, İbn Hacar : <Muslim'in kitabında bulunan ayni bâbda,
ayni âyetin sebeb-i nüzülüne ait bir hadis vardzr... fakat Buhfiri
şartlarına uymadığı ndan dolayı bu hadisi almamıştır> 2 demekte,

dir. İbn Hacar'in, bir k ısmını hazfetti ğimiz garip te'viline şaşmamak kabil değildir. Zira bu bâbda, Buhâr'i Nisâ suresinde 84. den
154. cü âyete kadar birbirleriyle hiç münasebetleri bulunmayan
bir çok kelimelerin izahını almış tır. İbn Hacar'in, Buhârrnin şartlarına uymadığını söylediği hadis <istinhat» kelimesini ihtiva edip
sadece bu âyetlerin garip kelimelerinden birine intibak ediyor.
Bu da bâb ın ilk kelimesi değildir. Böylece İbn Hacar, umumiyetle
Buhârrnin, isnâdlı hadisler yerine filologlardan ald ıklarını, çok garip bulduğu yerlerde, ya şartlarına uygun hadisler bulamam ış olmasıyla izaha çal ıır veya bu mümkün olmad ığı takdirde metnin
arzetti ği garabeti râvilere yahut müstensihlere atfederek musannıfı böyle bir şeydan kurtarmak ister. Râvi ve müstensihlere at,
fetmek istediği kısımlar aras ında bazan uzun ibareler de bulunur.
Bu gibi yerlerde bazan <şayet Musannzfa, a.itse şu ınfinasebetle
almıştır» diyerek bir te'vil bulma ğa çalışır 3. Hakikatte, onun ikinci ihtimali te'vile kalk ışmış olması birinci iddiasının çürüklüğünü
göstermeğe kâfidir. İbn Hacar'in, şerhindeki, belki en zay ıf tarafını, şerhettiği kitabı bir kül halinde düşünmemesi, garip kısımlarının
parça parça te'villerini yapmak suretiyle, hepsini kurtarabilece ği
zannına kapılmış ve mezkûr garabetin tek veya çok az oldu ğu
takdirde kabul edilebilecek te'villerinin hemen her yerde bulunuşunun, hepsini birden çürütece ğini hesaba katmam ış olmas ıdır. Bu
hususta `Ayni ondan daha realist görünmektedir 4.

Böyle bir bâb için bk. Buhar'i VI, 47, st. 7-8 ve Fath al-bürf VIII, 193.
İbn Hacar, i şaret edilen yerde, bir çok kelimelerin tefsirinin cUbayda'den al ındığını itiraf etti ği halde, f ırsat buldukça, kendinden ev yetki faaliyetin neticelerine
tabi olarak bir k ı sm ını İ bn cAbbas'a isnâd eder.
2 Fati3 al-bârl VIII, 193.
3 Böyle bir te'vili için bk. mesela Fatl.ı al•bâri VIII, 213.
4 Bk. mesela ( Ayni VIII, 593.

ÜÇÜNCÜ KISIM

AL-CÂMİ` AŞ-ŞAHİH'IN Rİ VAYETLERİ
aş-şalı iia'in, kaynaklar ıyla ve hassaten baz ı filologlarla münasebetlerinin, metnin muhtelif râviler taraf ından gelen
rivayetlerine göre muhtelif mahiyet arzetti ğini gördük. Ayrıca,
metnin selâmetini ciddi bir surette tehlikeye dü şüren ve binnetice
asırlar boyunca te şekkül etmiş şöhretiyle uzlaştırılamıyacak olan
hususiyetlerinin izah ında, şârihlerin mütemadiyen cahil müstensihlere maledilen hataları veya râvilerin kitab ın ibarelerine müdahale'erini ileri sürdüklerini baz ı misâllerle izah ettik. Filhakika Bubârrnin, kaynaklarına işaret hususundaki hassasiyet ve nakildeki
sadakat derecesi muhtelif râvilerin rivayetlerine göre de ğişmektedir. Daha umumi bir ifade ile, Buhârrnin muhtelif bak ımlardan
etüdü metnin rivayetlerinin hususiyetleriyle s ıkı sıkıya bağlıdır.
Her halde me şhur altı hadis musannef at ı aras ında Buhârrnin
rivayetleri bak ımından, en çok işlenmiş bulunanın ı teşkil
etmesine rağmen en muğlak olanıdır.
Metnin muhtelif rivayetlerinin aralar ında ınevcud ihtilâfın derecesi hususundaki hükümler birbirleriyle uzla ş tırılamıyacak kadar
muhteliftir. Kitab ın te'lifinden iki üç as ır sonra ileri sürülen hükümler ve hatta asr ımızın noktai nazarlar ı böyle bir ayr ılık gösterir. Sc/izi/yin râviler silsilesine dahil olup ayrıca Buhârrnin şeyhlerine dair bir eser meydana getirecek kadar kitapla yak ın bir
alâka sahibi bulunan 'Abirl-Walid al-Bad (öl. 474) rivayetlerin
ciddi bir şekilde birbirlerinden ayr ıldıklarına kani olduğu halde I
İbn Hayr (öl. 575) bunlar ın pek mühim olmadıkları nı
söyler 2. Buhâri şârihlerinin, metnin bazı hususiyetlerini izah ederken, sebebi, rivayetlerin ihtilâflarma ve râvilere atfetme hususundaki farklı hükümleri bir tarafa birak ılacak olursa, asr ımızda, Buhârrnin rivayetlerini ele alm ış olan iki etüdün de neticeleri birbirine
.5,1013 al-Bah,(zri b.
2 Fihrist
Hayr s. 98,
1
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aykırıdır. Buharrnin eski bir yazmas ının küçük bir parças ını matbu nüsha ile mukabele eden A. Mingana bu farklar ın pek mühim
olduğuna kani bulundu ğu halde 1, onun mezkûr etüdünü ele al ıp
tenkit eden Fück, Buharrnin rivayetlerinin ihtilaf' hususunda İbn
Hayr'in vas ıl olduğu neticelerin değişmiyeceğini yani farklar ın
ehemmiyeti meselesinde pek mübala ğalı bir fikre sahip olman ın
yersizliğini ileri sürer 2. Biz de, burada, metnin kaynaklar ıyla olan
münasebetlerinin tetkikinin neticeleri muvacehesinde ve şarihlerin
dolayısıyla muhafaza ettiği mahlmattan faydalanarak bu ihtilaflar ın
hususiyet ve ehemmiyetini belirtme ğe çalışacağız.
müellifinien doksan bin kişinin dinlediği rivayet edilir 3 .
Kitabın nail olduğu rağbetin milbalağalı bir ifadesi olan bu rakamla,
tabiatiyle, hepsi metni sahih bir şekilde rivayete muktedir olan
raviler kasdedilmemektedir. Nitekim müellifi takib eden as ır, bunların arasından, râvi olarak kabul edilen bin ki şiden 4. ancak beşinin ismini muhafaza edebilmiştir 5 . Buharrnin vefat ı ndan bir asır'dan pek fazla olmayan bir zaman sonra, kitab ını şerhe teşebbüs
eden Hattabi (öl. 388) metnin ancak iki rivayetinden faydalanmak
imkanını bulabilmişti 6. Keza, Ma ğribin hadis muhiti ancak kitabın iki rivayetini görebilmi şti 7 . Al-Firabri (öl. 320), an-Nasafl
(öl. 294), an-Nasawf (öl. 290), al-Bazdawi (öl. 329) ve al•Malıamili (öl. 330) diye maruf olan bu ravilerden ilk ikisi şu
veya bu muhitte münferid bir şekilde bulunan diğer rivayetleri
oldukça erken bir devirde unutturmu şlardı. Bunları n da birincisi
hassaten Buharî metninin müteakib nesillere intikalinin yegâne rivayeti olmak imtiyaz ını kazanmıştı. İlk asırlarda, zaman zaman
hadis musannefat ını müteakiben mütemmim eserler ortaya koyan
otoriteler taraf ından, diğer rivayetleri tercih edildi ği halde, Firabri
rivayeti, -ö ğrenebildiğimize göre- altıncı asırdan itibaren, Bulıarr, nin kitab ıyla alakah, hemen hemen bütün etüdlerin istinad etti ği
An Important Manuscript of the Traditions of Bukhari s. 9-15.
Ortentalische Literaturzeitung (1938), nr. 7, s. 406.
3 Bk. Hadqu's-sari 492.
4 Bk. Maşariq al-'anwar I, 6.
5 Bk, Qastallân'i I, 38-39,
6 H a ttâbî , Şarly al-Buliart 4 a.
7 Bk. Fihrist Ibn tlayr 94-95 ; Maşariq al-)anwar I, 6.
2
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yegane metin olarak kalm ıştır. Diğer taraftan, Şaiıilı'in rivayetleri
etrafında toplanan muazzam filolojik bir mesai -ileride izah edeceğimiz sebeplerle- sadece bu rivayetin muhtelif kollar ının tedkikiyle meşgul olmuştur. İslâmî rivayetin, metinlerin tenkidi terkibine dair pek dakik bir örne ğini teşkil eden bu mesainin, belki tek
fakat az ehemmiyetsiz olmayan mahzurlu taraf ı, kitabın diğer rivayetlerini unutturacak bir mecraya girmi ş olmasıdır. Bunun cidden hüzün verici bir neticesi -ileride izah edilece ği vechiyle- ehemmiyetine dolay ıs ıyla muttali bulunduğumuz Nasaff rivayetine, İstanbul Kütüphanelerinin saklad ığı beş yüz kadar Bubar£ nüshas ı
aras ında hiç raslayamay ışı mız olmuştur.
Buharrnin hangi tarihte
telif ettiğini bilmiyoruz.
Umumiyetle at-Târilı al-kabirini ve muhtelif mevzulara dair 'küçük hacimli kitaplarını te'lifinden sonra ,S'ayilliyle me şgul olduğunu
tahmin ve bunu on alt ı senede, kaynaklar ını birlikte ta şı mak suretiyle muhtelif ülkelerdeki seyahatlar ı esnasında meydana getirdiğini i biliyoruz. Te'lifinin tarihi hakk ında biraz şüphe ile göz
önüne al ı nmas ı gereken bir habere malik bulunuyoruz. Şöyle ki,
Bubari, kitabını teliften sonra, şeyhlerinden Yalıya b. Macin (öl.
233), `Ali b. al-Madint (öl. 235) ve 'Ahmad b. Uanbal (öl. 241) 'e
arzetti ği ve onların da dört hadis müstesna hepsini sahih buldukları rivayet olunur 2 Adı geçen şeyhlerin ölüm tarihleri göz
önünde bulundurulursa, Şaddlı 'in te'lifinin en aşağı 233 senesinden
evvel olması gerekiyor. Bu tarih ve Buharrnin -kendisinden rivayet edildiğine göre- bütün kitaplar ını , üç defa yeni ba ştan ele
aldığı 3 kabul edilecek olursa, vefat ına kadar geçen yirmi sene
gibi bir zaman zarf ında Şalıi/ı 'de bazı değişiklikler yaptığı tabii
olarak hatırlanır ve hiç şüphesiz ki, bize kadar gelen ve gelmiyen
rivayetlerin bu geçen zaman ın hangi yıllarına rastladığının tayini
meselesi ehemmiyet kesbeder. Maalesef, bize kadar gelmeyip karakterini dolay ısıyla öğrendiğimiz rivayetlerle, elimizde bol bol
bulunan Firabri rivayetinin 'ayni zamanda kronolojik cepheden
mukayesesini yapmak imkanı nı verecek böyle bir b ılgiden mahrum
bulunuyoruz. Anlaşıldığına göre, rivayetleri, muhtelif bak ım.

2
3

Bk. Hadgu's-sdri s. 490.
Fihrist ibn Hayr s. 95, Tahzfb at-tahzib IX, 54.
Bk. Hadgu's sâri s. 488.
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lardan, oldukça erken bir devirden itibar ın tetkik edildiği halde, metni, meşhur râvilerinin Bulıarrden ne zaman dinlemi ş olduklar ının
tayini meselesi gerekli alâkay ı bulamam ıştır. Bulıâri"nin muhtelif
memleketlerde geçen -bir dereceye kadar malüm- y ıllarıyla meşhur
râvilerin bulundukları yerlerin bir arada mülâhazas ından çıkarılabilecek neticelerden de mahrumuz. Zira, kaynaklar bu râvilerin hayatları hakkında fazla bir bilgi vermemektedir. Bu hu şusta sadece
bildiğimiz şey, Firabri'nin bir defa Firabr'de i 248 senesinde bir defa
da Buhârâ'da 252 senesinde Buhari'den Şahih'i dinlemiş olması dır 2 Bu, dört senelik fas ıla ile vukubulan iki < s a m â C» aras ında BuhârVnin, kitab ı nın metninde ne gibi de ğişiklikler yap ıp yapmadışayed yapmış sa bunlar ın nelerden ibaret oldu ğu ve Firabri taraf ından nas ıl tesbit edildiği, şayet ikinci «s a m â, c» da baz ı değişiklikler
varsa bunlar ı ilk «s a m
ının esasını te şkil eden metinler üzerinde tesbit mi etti ği yoksa ikinci «s a m â için ayr ı bir nüsha
mı kulland ığı hususunda -müracaat edebildi ğimiz- kaynaklar bir
şey muhafaza etmemektedir. Bulıari'nin rivayetleri etraf ında toplanan bir çok malûmata rağmen, metinde mevcut bir çok mü şkillerin halk bu istifhamlar ın cevapland ır ılmasına bağlıdır. Kitab ın
şerhlerinden dolayıs ıyla toplad ığı = malzeme ise tatminkâr bir
halle ulaştırmaktan çok uzakt ır ve burada söylenecek söz bir
tahminin hududunu a şamıyacaktır. Diğer râvilerin «s a m as. c» tarihleri hakkında, Firabri'den evvel mi yoksa daha sonra m ı Bulı ârr
den diniedikieri hususunda ayd ınlatıcı her hangi bir bilgiye sahip
bulunmamaktay ız.
BulıârT metninin, râvilerine, son şeklini almış bir nüsha halinde
mi yoksa karma kar ışık bir müsveddesiyle mi intikal etti ği meselesi dahi bir münakaşa mevzuudur. Firabri kolunun ikinci dereceden râvisi 'Abü Zarr al-Harawi (öl. 434) Firabri ile kendi
arasındaki râviden ibaret bulunan şeyhi 'Abû. 'IshâCl al Mustamli
(öl. 374) 'nin : «Buhârrnin kitabını Muhammad b. rüsuf al Firzzjrî'.

nin yan ı nda bulunan aslından istinsah ettim, nihdi şeklini almam ış
oldu ğunu, bazı yerlerinin boş bırakılm ış olduğunu, bazı bâblbrda
E Buhâra civar ında ufak bir kasaba olup ayni zaman da Farabr şeklinde
telafi'uz olunurmu ş (bk. Muccarn al-buldiin III, 867).
2 Fath al-b"dri I, 2. İ bn Hayr, Fihrist'inde bu ikinci tarihi 253 olarak göstermektedir. (s. 95). Butıari"nin, Yuninî rivayetinden müstakil olarak gelen bir
çok nüshalar ı nda bu tarih 252 olarak görünmektedir.
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bir şey bulunmad ığını, bazı hadislerin, kendilerine has bâblarzna
nakledilmi ş olduğunu gördüm, bunların bazzlarznz bazzlarzna ilâve
ettik» dediğini rivayet eder. Bu sözü nakleden 'Abû'l-Walfd al- BâcI
(öl. 474) : «Sözün doğruluğunu şu da gösteriyor ki, DAbâ ' İshâq,
'Ab ıl Mulac ınmad, 'Abül-Haysam ve 'Abâ Zayd, nüshalar ını ayni
ası ldan istinsah ettikleri halde rivayetlerinde takdim, te'hir vardır.
Bu da onların her birinin her hangi bir yerdeki bir hamişi veya
-kitaba yerleştirilmek üzere- eklenmi ş bir kâğıdın muhtevaszn ı ,
kendi takdirlerine göre kitabın yerine yerle ştirmiş olmalarından ileri geliyor» den-ı ektedir °.
Firabri yan ında bulunan

ilk aslı nın pek karışık olduğu hususunda- kitab ı bizzat ilk râ visin
den istinsah eden Mustamlrden rivayet olundu ğuna göre- her hangi bir şüpheye düşmemek icap ediyor. Şârihlerden İbn klacar
metindeki karışık bâbların izahında sık sık bu habere iltica etti ği
halde 2, Qastallânî kitab ın, müellifin huzurunda okundu ğunu ve her
halde ancak müretteb ve muntazam bir şekilde bulunduğunu, in
tizamsızlığı n ilk müsveddeye değil daha sonraki rivayetlere raci
olduğunu söyleyerek itiraz etmektedir 3.
Burada karşı mıza yeni meseleler ç ıkmaktadır. Buhârrnin kitabının yukarıda mevzuu bahsedilen asl ından maksat nedir ? Bizzat
Buhârrnin el yaz ısıyla olan nüsha mıdır ? Yoksa Bulıârrnig' kâtibi
tarafından istinsah olunup Buhar? taraf ından zamanla tashih edilmi ş
bulunan nüsha mıdır ? veya müstensih taraf ından istinsah edilmi ş
olup, Firabri taraf ından Buhâ-rnin huzurunda okunan ve icazeti
alınan ve ikinci defa, yani Buhâra'da 252 senesinde bir daha okunuşunda ilk okunu ş tan sonra geçen dört sene zarf ında bizzat Buhârf taraf ından metinde meydana getirilen de ğişikliklerin neticesinin nakledildiği Firabrrnin nüshas ı mıdır ?. Muas ır âlimlerden biri
Buhârrnin kitab ının «a s I ı » tabirinden, Bulıârrnin el yaz ısıyla olan
nüshas ın ın, râvilerin yanında bulunduğunu anlayıp elimizdeki metnin veya be şinci asırda mevcud bir nüshas ına dayanan metnin

al-Bâci, Şugali al-Bulı arI 9 b i Haelgu's-sari s. 6, QastallânI
I, 23.
2 Bk. meselâ Fath al-bari IV, 255.
3 QastallânI I, 23.

172
böyle bir menşeden geldiğini ve binnetice Şalı iiı'in bize salimen
noksansız bir şekilde ulaştığını ifade eder °.
Yukarıda adı geçen Firabri nüshas ından gelen ve dolay ı sıyla
bu nüshanın hususiyetlerini muhafaza eden eski nüshalar ın muhassalası mahiyetinde bulunan Yûnini edisyor ıu, müteakib, nesillere Bubari'nin müellifin elinden ç ı kan müsveddesi vas ı tasıyla değil, katib'inin nüshas ı olduğunu gösteren delilleri muhafaza
etmektedir 2. Bir kaç yerde kitab ı n râvisi Firabri, Bul:larrnin katibi
(-=varrak ı) 'Abü Caşfar Mulıammad b. 'Abi Halim vas ıtasıyla Bubârrden baz ı şeyler nakletmektedir. Bütün bunlardan anla şıldığına
göre, Firabri, Buharrye, varrak ı 'Aba Caşfar taraf ı ndan istinsah
edilen bir nüshay ı okumuş ve rivayet hakk ı nı almıştır. Bu ihtimale
göre de mevzuubahs nüshadaki bir çok ha şiye ve ilâveler de, ikinci sefer Firabri taraf ı ndan Bul-ı a• i'ye 252 senesinde okunurken veya
Bulıarrden dinlenirken meydana gelen de ğişikiiklerdir. Esasen
Buhari'nin, imla meclisleri te şkil edip kitaplarını yazd ırdıgı nı 3,
hassatan bu kâtibinin hiç bir zaman yan ından ayrılmayıp onun
imlâ işiyle meşgul olduğunu biliyoruz 4
* **
•
Buharrnin kitab ının, günümüze kadar gelen yüzlerce nüshas ı nın -bilindiğine göre- tek rivayetini te şkil eden Firabri kolunu ve
onun cidden enteresan bir filolojik tenkide tabi tutulan furflurn ın
izahını biraz daha ileriye b ırakarak, onu, böyle yegane rivayet
haline getiren sebepleri, gerçekten böyle bir mevkie yükselme ğe
layık olup olmadığı nı ve bu mevkie hangi devirden itibaren yükseldiğini incelemek istiyoruz. Onu, sadece isimlerini bildi ğimiz, fakat ekserisinin hususiyetleri hakk ı nda aydınlatıcı bir bilgiye hemen
hemen sahip olmad ığımız diğer rivayetlerin hepsiyle de ğil de sa.

Bu ifadeye L. Provençal taraf ı ndan ne,rolunan İ bn Sacâda rivayetine, Mulıummad b. CAbdalhayy al-Kattâni taraf ından yaz ılan mukaddimede raslanmaktad ır.
(arapça mukaddime s. 5). Le Sel:M
publ. par E. L. Provençal, V. I, Paris, 1928.
2 Buhâri I, 23, II, 152, not 3, III, 130, not 6, VI, 189, not 7 ;
Fati:ı al-bâri
III, 381, V, 76, IX, 54.
AJab
s. 15, 17.
4 Bk. Fath al-bârf IX, 54.
)
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dece Nas a f î r i v a y e t i y le -bilvas ıta edindiğimiz malcımatın
ışığı altında- kısa bir mukayeseye tabi tutaca ğız.
te'lifinden bir kaç as ır geçtikten sonra, Firabri kolu,
hemen hemen, muhaddisler aras ında tedavül eçlen yegane rivayet
haline gelmi ş olmas ına rağmen, kitabın ilk bir iki as ır zarfında
tamamlayıcı mahiyetteki etüdü etraf ında halefleri taraf ından ortaya
konan eserlerin daha ziyade NasafT rivayetine dayand ığın ı öğreniyoruz.
Buharı" ve Muslim'i, senedleri ve râvileri bak ımından tenkide
tabi tutan Daraqutni (öl. 385) 'nin umumi mahiyetteki -ve hangi
rivayeti esas olarak ald ığını bilemediğimiz- mesaisi bir tarafa r ırakılacak olursa, şaliiiı 'in ilk şarihi Hat-tabi (öl. 386) 'nin, şerhinde
Nasafi rivayetine istinad etti ğini öğreniyoruz ı. O, Firabri rivayetini sadece, bütün olarak almaktan nedense mahrum kald ığı Nasafi rivayetinin noksanını tamamlama i şinde kullanmış ve dolayısıyla
tercihte ikinci dereceye indirmi ştir 2 Bubari ve Muslim'in ,S" al:dillerinin iştirak ve ihfirad noktalar ının tesbiti maksad ıyla Humaycli
(öl. 488) 'nin meydana getirmi ş olduğu al-Cam` bayna'ş-şalıilıayn'
ve 'Abi"' Nucayrrı alAşfahani (öl. 43) 'nin al-Mustalı rac ald Şalı flı
al-Bubdri adlı eserlerinde yine Nasafi rivayetlerinin esas olarak
alındığını şarihler vas ıtasıyla öğreniyoruz 5 Nasafi rivayetinin Bubarrnin aslına nisbetle pek müteahhir say ılmayan bir devirde
yaşayan bir çok hadis otoriteleri aras ında gördüğü rağbeti, gittikçe ve yedinci as ırda Firabri rivayetinin muhtelif kollar ını, şayan- ı
hayret denecek bir derecede mukayese ve tenkit eden Yünini'den
sonra büsbütün kaybetmi ş bulunduğu anlaşılıyor. Bilindi ğine göre, bu
rivayetten en son olarak faydalanan İbn klacar'in 6 ifade etti ği vechiyle, Firabri rivayetine nisbetle muhtasar olu şunu onun bu rağbeti kaybedişinin bir sebebi olarak düşünemiyeceğiz. ibn klacar'in
.

Bu mahlmat ı kitabının mukaddimesinden al ıyoruz.'
Yanı ndaki Nasafi rivayetinin «kitâb at-tafslr» in ba şında nihayete erdi ği
anla şılıyor. (Sarf> al-Bulydri 4 a, mezIcür yerde şöyle söylemektedir ? ibrâhim b.
Marqil'in rivayeti sona erdi. ayn. esr. 297 a).
3 Bk, Brock. Suppl. I. 578.
4 Bk. Ayn. esr. I, 617.
5 Bk. Fail> al-bar1 V111, 122, V111, 381 ve 537.
6
Fail> al-bâr'i V111, 197.
7
Bk. Fath al-beıri V11, 122.
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şerhinin diğer yerlerinde verdi ği malûmatın, Nasaff rivayetinin
Firabrrninkine nisbetle daha k ısa oluşu şeklindeki mülâhazay ı
nakzedecek bir mahiyette bulunmas ından başka, daha çok mukayese ve tercih imkan ına sahip ilk şârihler aras ında gördüğü rağbet te böyle bir ihtimali ziyadesiyle sarsmaktad ır. Şu halde, Nasaff
rivayetinin eskiler indinde gördüğü rağbetin garip bir şekilde ortadan silinişine bir sebep bulmak lazım geliyor.
Nasafi rivayetini umumf olarak tavsif eden kaynaklardan,
Nasafrnin Ş ılı îb'in sonları na doğru, küçük bir k ısmıhı doğrudan
doğruya Buhârrden dinlemek imkan ı nı bulamadığını, fakat ondan
icâzet yoluyla ald ığı nı öğreniyoruz 1. Kitapların tam bir <samâ'»
ve <kı ra'ât» yoluyla intikaline kar şı ifrat derecede ra ğbet gösterildiği bir devirde, Buhâris metninin muhtevas ını işlemekten ziyade,
mücerret olarak onun râvileri aras ına girmek isteyenlerce tam bir
4. sarrıâ'» yoluyla gelmiş olan Firabrf kolunun seçilmi ş olması pek
tabii idi.
Zira ,S'aiıfiı 'i doğrudan do ğruya Buhârrden normal bir «samâ»
yolu ile atmayıp Buhârrnin meclislerinde imlâ ettirmesinden faydalanarak temin eden Mahamilrnin rivayeti hiç ra ğbet bulmam ıştı 2
Firabrrden dokuz ki şi rivayet etti ği halde Nasafi kolu
ancak iki râvi bulmu ştu 3. Biraz evvel izah edildiği vechiyle, Firabrrnin rivayetinin esas ı nı teşkil eden nüshanın rivâil kanunlar ölçüsüne göre daha müreccah bulunmas ı na rağmen pek karışık olması
ayni nüshaya dayanan ilk kopyelerinin ve ilk rivayetlerin bile
birbirinden ziyadesiyle ayr ılmasını intaç etmi şti. Birbirlerinden
ayrılan bu rivayetlerin yekdi ğeriyle te'lif edilmesi etraf ında, menşee yakın bir devirde bizzat râvilerden biri 'Abû Zarr al-Harawf
(öl. 434) taraf ından dikkate şayan bir faaliyet ortaya ç ıkmıştı .
Ilerde de görece ğimiz gibi, muhtelif safhalarda, yedinci as ırda azamf
hadde varan bu faaliyetten, Bahârrnin kitab ının diğer rivayetleri
ve bu arada Nasaff rivayeti mahrum kalm ıştı. Bu suretle, Firabri
kolu, zahiri bak ımdan ve muhtevaya şumulü olmamak şartiyle, en
küçük hususiyetlerine bile i şaret edilmiş dakik ve Nasafi rivayetini
hatırlatmıyacak, ona ihtiyaç göstermiyecek bir rivayet manzaras ı
.

2
3

Maşâriq al-)anwiir 1, 9 ;
İbn Hayr 97 — 89.
Bk. Fath at-b'drî 1, 3.
Krş . «4» numaral ı şema ve bk. Damiri, Hayat al-bayavân 11, 290.
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iktisab etmi şti. Şarih İ bn klacar'in verdi ği bilgiye dayanarak,
muhteva bakımından, burada bu iki rivayetin mukayesesine çal ışacağı z.
Nasafi rivayetinden faydalanan klumaydi (öl. 48) 'Abû Mas`ûd ad-Qimaşci (öl. 400) 'nin al-)Atrâf adli kitabında Butıari'den
nakletti ği cahileyeye ait hayli tuhaf bir vak'an ın Buhari'den nak'edildiğini görünce, bunun Bubarrnin nam ına uydurularak baz ı
nüshalar ına sokulduğunu iddia etmi şti 1. Firabri rivayetinin bir çok
kollarında mevcut olan bu haberin, Buhar! metnine sonradan sokulduğunu değil, garaibini de göz önünde bulundurarak, şayet kronolojik bakımdan da takviye imkan ı na malik bulunsaydı k bizzat
Bulıari taraf ından kitab ından çıkarıldığını , böylece NasafT rivayetinin daha mütekâmil bir edisyon oldu ğ u tahminini ileri sürerdik.
Humaydi'nin ortaya att ığı ve Goldziherin de kolayl ıkla kabul
ettiği 2 , Butıarrnin kitab ına dışarıdan bir şeyler sokulmuş olması
iddiası ise İbn Hacar'in de hakl ı olarak reddetti ği vechiyle, rivayetlerinin filolojik tahlilinin verdi ği neticeye aykırıdır.
Firabri rivayetinin baz ı yerlerde Nasafi rivayetinden daha
mufassal olduğunu bir yerde söyleyen İbn klacar 3 kitabının diğer
bir yerinde bir sayfada iki defa Nasafi' rivayetinin di ğerinden daha doğru oldu ğunu, ibarelerini mukayese neticesinde tesbit eder 4 .
Salıarrnin kitabını, kaynaklar ına işaret bakımından bazı vuzuhsuzluklara sokan ve baz ı yerlerde şöhretini tehlikeye dü şürebilen Firabri rivayetine nisbetle Nasafî rivayetiyle gelen metin bariz bir üstünlük arzeder. Mesela süresinin tefsirinin ba şında, kendinden evvel bir ism-I zâhire rücu etmeyen «wa qâla ğayruhu» tabiri Nasati rivayetinde bulunmamaktad ır 5 . Onun Firabri
rivayetinden daha mükemmel oldu ğunu gösteren mühim taraflarından biri kaynaklardan gelen bir çok filolojik malzemenin, Firabri rivayetinde Bubarrye aid oldu ğu intibaını uyandıran kısımları ber taraf etmek, bazan da esas kaynaklar ına işaret etmi ş olmaktır. Mesela, 'AVİ 1.1bayda ve Farra'n ın bir araya gelmiş olan

2
3
4
5

Bk. Fat6 al-bari VII, 122.
Muh. Stud. Il, 245.
Fail> al-bari VB, 122.
Ayn. esr. IV, 255.
Bk. ayn. esr. VIII, 202.
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uzun tefsirleri Nasafi rivayetinde Tabaraka sûresinde 1 zikredildiği halde bu tefsirler Firabri rivayetinde «qâla 'Abû `Abdallâh»
tabiriyle
Kitdb al-Dadab» kısmında 2 bizzat Buharrnin sözü olarak görünmektedir. Böylece, sarih olarak Farrâ ve 'Abû
`Ubayda'dan alınıp kitabın her hangi bir yerine geli şi güzel bir
şekilde idhal edildiğini gördüğümüz ibarelerin bir kısmı Nasafi rivayetinde, aid oldu ğu yere nakledilmi ş olmaktan ba şka, ihtiva ettiği «wa qâla 'Abû `Abdallâh» kaydından da kurtar ılmaktadır 3.
Firabri rivayetinde, zaman zaman İbn `Abbas' ın veya diğer
bir müfessirin daha önce geçmi ş olan ibarelerine kar ış an 'Abû
`1..1bayda'nin ibarelerinin, tefrik maksad ıyla önüne <yuqâlu» veya
benzer kayd konulmaktadır 4. Bunun biraz ba şka bir şekli Firabri
rivayetinde «wa gâla ğayrubu» diye naklolunan kısımlar ın baş tarafına «wa qâla Macınar» şeklinde sarih bir kaynak tabirinin geçmiş olmasıdır 5. Böylece Nasafi rivayeti kaynaklar ın ismini de diğerine nisbetle daha fazla tasrih etmektedir B.
Nasafi rivayeti'nden İbn klacar'in nakletti ği kısımlar göz önünde bulundurulunca, 'Abû ( Ubayda'nin ibarelerini, Firabri rivayetinde bulunanlardan daha fazla ihtiva etti ği anlaşılmaktadır. Mesela, Qaşaş sûresinde bu rivayetin Macâz al-Qur'ân'dan muhafaza
ettiği iki mühim tefsirine, Firabri rivayetine dayanan YûnInl edisyonunda 7 raslanmamaktad ır S . Keza Nasafi rivayeti «infatarat• sûresinde Farrâ ve 'Abû `Ubayda'nin Yûn1nrde bulamad ığımız bir çok
tefsirlerini ihtiva etmektedir 9. Dolayı sıyla Nasafi ve ona tabi olan
Nucaym daha fazla filolojik rivayetlere sahibdirler 10. Mamafih
Nasafi rivayetinin sadece, Firabrrde bulunmayan, filolojik unsurları değil, diğer bir çok malzemeyi ihtiva etti ğini sık s ık görmek
kabildir. Bunun bir kaç misali İbn Hacar taraf ından <Nazi 'at> sûresi tefsirinin şerhinde naklolunmu ştur n.
Bk. Fail> al-6'dri VIII. 505-506.
Buhâri. VIII, 32, not 1..
3
Bk. Fath al-ba'ri VIII, 505-506, X, 440-441.
4
Bk. ayn. esr. VIII, 331.
5
Bk. ayn. esr. VIII, 331.
6 Bk. misalleri için ayn. esr. VIII, 388, 529.
7
Bulı ârî VI, 112-113 st. 5 e raslamas ı lâzimdır.
e Bk. FatI3 al-bari VIII, 391.
9
Bk ayn. esr. VIII, 534.
ıo Bk. ayn. esr. VIII, 507, 509, 529, 557.
ıı Ayn. esr. VIII, 529.
2
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Nasafi rivayetinin, di ğerine nisbetle daha çok tekâmül ifade
etti ğini gösteren defillerden biri, pek garib bir münasebetle kitab ın
muhtelif bâblar ında da ğınık bir şekilde bulunan filolojik malzeme.
nin, münasip yerlerine nakledilmi ş olmasıdır. Bunun bariz misâlleri
için, <Kitâb al-'iciira> de geleni âyetin tefsirinin, aid oldu ğu sûreye
nakledilmiş olmas ına 2, <1<itâb al-'adab» de gelişi güzel bir şekilde
bulunan ve yerle şti ildiği bâbla hiç bir alâkas ı görülmediği için,
Yfınini tarafından edisyonun haşiyesine terkolunan 3 tefsirlerin, Nasafi rivayetinde mensub oldu ğu süreye 4, yine Firabri rivayetinde
«Kitâb al-mawâqiede 5 ve <Kitâb az-zakât» da 6 zikrolunanların da
münasib bir şekilde <Mdmirdırı » süresinin sonuna 7 nakline işaret
edeceğiz.
Bütün bunlardan ba şka, Nasafi rivayetinin diğerine nisbetle en
bariz üstünlüğü, belki de, lüzumsuz bir çok tekrarlar ı ihtiva etmemiş olmasıdır 8 Mamafih, Nasafi rivayetine istinad eden
bir metni eld.;, edili ıceye, veya bu ele geçmedi ği takdirde, böyle
bir rivayeti esas alan bir çok kaynaklar dakik ve sab ırlı bir etüde tabi tutulup bütün hususiyetleri kat'i olarak ortaya konuncaya
kadar, bu hususta söylenecekler bir tahminin hududunu a şmayacaktır.
.

AL CÂMic A Ş-ŞAN/I:LIN F İ RABRI R İ VAYETİ
-

Buhârrnin kW.b ının diğer rivayetlerinin garip bir şekilde rağbetten mahrum kalmalar ına mukabil, Firabri rivayetinin nesiller
ilerledikçe geli şen filolojik bir etüde mevzu te şkil ettiğini, belki de
diğer rivayetlerin ş öhretlerini kaybetmelerinde ve yava ş yavaş ortadan silinmelerinde müessir oldu ğunu söylemi ştik. Burada münhaBulıâr£ 111, 89, st. (alttan) 4-5.
Bk. Fath al-b*dri IV, 366, V111, 331.
3
Buhâr£ VIII, 32, not. I.
4
VIII, 505-506, X, 440-441.
Bk. Fath
5 Bulı ari I, 123, not. 16.
6 B bari Il, 32, st. 6.
7
VIII, 339.
Bk. Fath
Bunun bir misali için bk. Fath al-bdrf IV, 255,
Bulıâri"nin kaynakları F. 12
2
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sıran FirabrI rivayetinin tabi tutuldu ğu etüdün muhtelif safhalar ını,
elimizde mütedavil Bulıarî metninin yegane rivayeti olmas ı bakı mından muhtasaran incelemek zaruretini hissediyoruz. Buhârrnin
FirabrI yanında bulunan as ıl nüshas ının pek kar ışık ıolduğanu nakleden al.Bâcrnin, rnen şee pek yak ın olması ve Bubârrnin kitab ının ve rivayetinin tenkidiyle do ğrudan do ğruya alaka:
11 bulunmasından dolayı, yukar ıda mevzuu-bahs edilen sözünün
sıhhatinde hiç şüpheye düşmemek laz ı mdır. Esasen 'Abû'l- Walid
al-Baci bu haberi, .5.211'ilı'in rivayetine i ştirak eden râvilerin birinden
nakledip ayni koldan gelen muhtelif fer'lerin ehemmiyetli bir derecede ayr ılıklar gösterinesinin sebebi olarak zikrediyordu. Firabrrnin yanında bulunan ve «Bulı dri'nin kitabının aslz» diye . adla.
nan ve kendinden istinsah edilen nüshalar ın ihtilaflar ını n menşeini
teşkil eden bu nüshan ın, müteakib râvilerinin elinde uzun zaman
kalıp faydalan ılmadığı anlaşılı yor. Zira, kitab ın birinci dereceden
râvisi Firabrrden sonra gelen !iyiler böyle bir as ıldan değil kendilerinden bir evvelki raVinin nüshas ını esas olarak al ıyorlardı.
Bunda, meşhur nüshan ın art ık o: tadan kaybolma ihtimalinden ba ş ka, onun bir çok kar ı ıklıklarımn içinden maharetle çıkan müteakib râvilerin rivayetlerinin ayr ı bir değer taşıması da her halde
müessir olmuştur. Zira, Firabrrden dinlenen ve üzerinde el yaz ısını taşıyan son şarihlere kadar geldi ğini muhtelif vesilelerle öğrendiğimiz kadim bir nüshan ın vücuduna i rağmen, Bubarrnin kitabının muhtelif bakımlardan şerh ve izahı yla meşgul olan şahısların
alakasını, daima, daha sonraki râvilerin emeklerini muhtevi rivayetler celbetmi ştir. Ezcümle, kitab ın edisyonunu meydana getiren
Yûninl, Firabrrden kitab ı nakleden râvilerin eski niihalar ı n ı yanı nda bulundurup metninde onlardan do ğrudan doğruya faydalanmakla beraber, bunlar ın üçünü kendi rivayetinde birle ştiren
'Abû Zarr (öl. 434) müstakil bir ravi olarak alm ıştır 2 Bir çok
eski nüshaları yanında bulunduran İbn klacar 3 bunlara nisbetle
daha müteahhir say ılan 'Abıl Zarr rivayetini, şerhine esas edinmiştir 4
.

.

Bk. mesela ( Ayni I, 137.
Rumuz 'cald Sahîh al-Bulıâri 4 —5.
3 Bk. mesela : Hadyu's-sarf s. 269.
4 Bk. Fath al-b&L I, .5.
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Firabrrnin yan ında bulunan «' a s 1> dan gelen rivayetler, -nüs
hanın vaziyeti icabl- hakikaten birbirinden çok ayr ılmış olmalı ki,
hemen onları takib eden ve Firabrrden bir kademe sonra gelen
râvilerin bir k ı smı kendilerine ula şan muhtelif «fer'» Teri birleştirip
ihtilâfları ortadan kald ırmak mecburiyetinde kalm ışlardı. Qâçli
clyâçl' ın, arap filolojisinin metinlerin tashihi bak ı mından baba biçilmdrifat ar-riwâya wa
mez bir değer ta şıyan
tagyid as- samd ilh.> 1 'ında rivayetlerin ihtilâf ının tesbitine tahsis etmiş olduğu bir bâbcla, Buhâri nüshalar ının oldukça erken bir
devirde mukabelesi hususunda verdi ği çok mühim bir haber sayesinde, Firabri'den bir kademe sonra gelen râvilerin, ihtilâflar ı
ortadan kald ırmak hususunda sarfettikleri gayreti ö ğreniyoruz.
Hatta, onun verdiği malamattan bu râvilerin metodu hakk ında da
bir bilgi edinebiliyoraz : « )Abâ Mulıammad al-)A şili (61. 392) 'nin
Mutıammad al-Curcâni (öl. 373) riva gelini esas tutup bu ivayetle 'Abi] Zayd al-Marwazi (öl. 371) 'den ald ığı rivayetin farklarını tesbit etmi ş olduğu ve kendi el yazzszyla, bir B ızilfiri nüshası üzerinde neler yapt ığını gördüm. O şayet, Zayd rivayetinde diğerine nisbetle bir şey noksan ise, o noksan olan k ısım üzerine
bir çizgi çizmek, vey. ı tamamiyle silmek, ikisinden mü ştereken düşmü ş olan k ısımlar üzerine de mü ştereken düşürdüklerini göstermiş
olıwık için iki çizgi çizmek, şayet bir şeyin okunu şunda ihtilâta
düşerse, üzerine, &it oldu ğu rivayetin adını yazmak suretiyle ihtildflar ı
t esbite çalışmıştır. Yaln ız, iş 'ı retlerin çokluğu ve rivayetlerin ihtilâtı
karşısında, kitabın baş tarafında veya zahrında yahut da nihayetinde bunun tesbitini ihmal etmemelidir... 2 şeklinde mühim bir bilgi

vermektedir.
Kendinden evvelki iki rivayeti birle ştiren 'Aşürden ba şka
yine ayni râviler tabaka s ına mensup 'Abû Zarr ai-Harawit (355454), Buhârrnin Firabrl yan ındaki karışık «ash nüshasından gelen
üç rivayeti cem'etmi ş tir. Buhârrnin rivayetlerinden bahseden kaynaklarda <Masâyib 'Abi Zarr as-salâsa> diye geçeni ve müteakib edisyonlarda müstakil bir rivayet muamelesi gören bu kolun
Bk. Brock. Suppl. 1, 632.
Qacji chrâcf, al-c ama 54 a-55 a.
3 Bk. Mesela: Fatb al -bar? I, 5.
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'AsIlrnin faaliyetini örnek olarak al ıp almad ığını veya ona ba şka
birinin mi örneklik etti ğini bilemiyoruz. Hatta, umumiyetle kendi
metodu ve kulland ıkları işaretler hakk ında zarw î bilgiyi vermeyi
ihmal etmeyen eski editör ve şârihler bu üç fer'in birle ş mesinden
meydana gelen rivayetin mahiyeti ve hususiyetinin izah ından, belki
de devirlerinin pek tabii bilgisi icab ı, müstağni kalmışlardır. Bu
rivayetten Fâtih kütüphanesinde mahfuz kalan bir nüsha 1, bizim
için, bir hayli ayd ınlatıcı olmuştur. Dört cildden ibaret oldu ğu
anlaşı lan fakat ancak II-IV. cildleri kalan bu nüshan ın zahrında
mevcut «al-cuz ) -as-sâni min al-Câmic aş- şu/Ah min hadis
ş alla'llâh calayhi, taşnif... riwâyat 'Abi Muhammad tAbdalliih b. Yâsuf b. Matar al-Firabri canhu riwayat al-maşâyih aş-salâsa... 'Abi Muhammad `Abdallah b. 'Ahmad b. 1:-lamâyat as-Sarahsi wa 'Abi 'Ishâa 'İbrâhlm b. 'Ahmad b. Vbrâhim
b. 'Ahmad b. Ibrâhim al-Mustamli, wa 'Abi'l-Haysam Muhammad
b. al-Makki b. Zarrd al-Kuşmayhani rivâyat aş-Şayh, 'Abi Zarr
`Abd b. 'Ahmad al-Harawi wa canhum rivâyat 'Abi Maktüm `Isâ
b. 'Abi Zarr `Abdallâh b. 'Ahmad al-Harawi canhu riwâyat aş'Abi'1-1:iasan at-Tarablusi...» kaydından sonra, bu ihti-

lâfların tesbiti için kullan ılan remizler hakk ında izahat verilmektedir. Bu mufassal izahattan anla şıldığına göre, 'Abti Zarr'in, şeyhi Sarabsi için «hâ» ve Mustamli için «sir» Ku şmayhani için «ha > ;
Sarabsi ile. Mustamlrnin mü şterek bulunduğu kısımlar için «ha,
sin> şeklinde kullan ılan işaretler yedinci as ırda metnin en geniş
edisyonunu meydana getiren Yünfni taraf ından olduğ u gibi alınmıştır.
Firabri" rivayetinin ihtilâfl ı nüsha ve kollar ını n bir kısmını
seçerek yeni edisyonlar meydana getirme faaliyeti, zaman geçtikçe daha dakik bir metoda tabi tutuluyordu. Umumiyetle Firabrrnin yanında bulunan meşhur karışık « a ş 1 » a, rivayetlerini dayayan ikinci kademedeki râvilerin baz ılarının rivayetlerini birleştiren
ilk editörlere mukabil, yedinci as ırda Şağard (öl. 650) daha mufassal bir terkibe teşebbüs etmişti. O, edisyonunda, FirabrVnin el yazısını taşıyan ve «an-Nushat al--Bağdâdîyya» diye adlanan eski
bir yazmasıyla 2 yine Firabrrnin yan ında bulunup c'A ş1
Fatih Kütüphanesi nr. 1061-1063 (736 senesinde istinsah edilmi ştir).
Fetih al-bâıl 'I. 141-142. İ bn Hacar'in mezkiir edisyonu gördü ğü
anlaşılmaktad ır (bk. Fatb al-bâıl IV, 255).
2 Bk.
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Bulıârt» diye adlanan diğer bir kar ışık nishadan gelme ikinci
kademedeki rivayetlerin baz ılarmı karşılaştırmak gibi, daha enteresan bir yol tutmu ştu. Firabri taraf ı ndan dinlenen nüsha ile diğer nüshadan gelen üç <f ü r ü» u yani 1-Jamâwi, Ku şmayhani, ve
Mustamli rivayetlerini birle ştirmiş ve bunlar için kullandığı işaretlerde daha evvelki mesaiden faydalanm ış olmakla beraber, tamamiyle kendine ait bulundu ğu tahmin edilebilen k ısı mlar vard ır ki,
yirmi sene kadar sonra bu i şi biraz daha mufassal bir şekilde ele
alan Yûninrnin i şini kolaylaştırmıştır. Murad Molla Kütüphanesinin muhafaza etti ği mühim bir nüsha 1, Şağânf taraf ından kullanılan
işaretleri mufassal bir şekilde izahtan ba şka, rivayetlerin tercihi
hususunda, bu edisyonun Yünini üzerinde ne kadar müessir olduğunu göstermeğe yarayacak bir mukayesenin yap ılmasinı mümkün kılmaktadır.

AL-CAM İc AŞ - ŞAHİ H'İ N AL-YÜNİ N İ TARAFINDAN MEYDANA
GETIRILEN ED İ SYONU

rivayetlerinin etüdü hemen hemen, Firabd taraf ından
Bubarrden nakledilene ve onun muhrelif fürû'una inhisar etmi ş
bulunduğu bir devirde, hicri yedinci as ırda 'Abfr1-1-1asan 'Ali b.
Mut?. b. `Abdallâh (öl. 701) kendinden evvelki mesaiyi
biraz daha ilerleterek daha dakik bir şekilde muayyen bir rivayetin muhtelif füruu aras ındaki farklar ı kaldırıp metnine daha sabit ve daha kat'i bir şekil vermek istemi şti. O, seleflerinin yapt ığı
gibi, Butıârrnin muhtelif nüshalar ı arasındaki farkların izalesini,
ancak Firabrrden gelen muhtelif kollar ın hududu içinde düşünmüş
ve kendinden evvelki faaliyetten geni ş mikyasta faydalanm ıştı.
Doğrudan doğruya Firabrrden veya ikinci derecedeki râvilerin
rivayetlerinden ziyade, üçüncü dereceli ve daha sonraki râvilerin,
kendilerinden evvelkileri kar şılaştırıp ihtilâfları ve zorlukları mümkün olduğu kadar azaltan ikili veya üçlü rivayetlerini i şlemişti. Curcâni ile Marwaz1 kollar ını birle ştiren 'Aşrlrnin ve klamawi, Ku şmayMustamli kollarını birleştiren 'Abû Zarr'in ve Ku şmayhani
1

Murad Molla Ktb. nr. 213.

182
ile klannawi rivayetlerini, üçüncü dereceli râvilerden alan 'AbirlWaqt'in hem klamawrden gelen rivayetini hem de İ bn `Asâkir'in
bu ikisini birle ştiren faaliyetini esas olarak alm ış ve bunlar ı dört
müstakil rivayet farzetmi şti. Bunların her biri için de, 'A şilrye
delâlet etmek üzere « », Abü Zarr için « m », İbn (Asâkir için
« » ve 'Abıll-Waqt'in klamawi'den, şeyhi vas ıtasıyla almış olduğu rivayet için de « » ramzini kullanm ıştı i. Bunlardan ba şka,
mezkür rivayetlerden bir k ısmının birbiriyle i ştirak hali için de
mürekkep i şaretler kabul etmi şti. Yemini', bu işaretlerin istimal ve izahında dahi, kısmen kendinden evvelki faaliyetten faydalanm ış veya
onlara sad ık kalmıştı. O, bu mesaisinde evvelkilerin yapt ığı ndan daha
geniş bir rivayetler mecmuas ını edisyonuna esas ittihaz edinmi ş olmaktan başka, tevarüs etti ği faaliyeti, noksanlar ı m tesbit mahiyetinde
yeni bir tenkidden ; ve kendine rivayet yoluyla gelen metinlerin
tesbiti esnas ında arap dil ve gramerinin kaidelerine uyup uymadığını zaman ının nahviyyunundan İbn Mâlik (öl. 672) 'e bir bir
sormuş olmakla filolojik ikinci bir tenkidden faydalanm ıştı 2. Bu kollektif çal ışma neticesinde İbn Mâlik, Bubârrnin i'rab bak ımı ndan
izaha muhtaç k ısımlarını mevzu edinen « Şawâhid at-tawçlilj wa'ttaşIfilı limu şkilât al-Câmic aş-şalyilı 3 adıyla filolojik bir eser, Yûnini de adı geçen rivayetlerin farklar ını dakik bir şekilde, muhtelif rumuz ve renkler kullanmak suretiyle tesbit eden tenkidi bir
metin ortaya koymu ştu. Gerek hadisleri filolojik mesaiye delil
mahiyetinde bir unsur olarak kabul eden İbn Mâlik'in 4 Buhâri
metnini arap dil ve gramer kaidelerine göre tam bir tenkide tabi
tutup tutmadığı ve gerekse Yûninrnin, çizmi ş olduğu sınırlar dahilinde ulaş tı ;1 muvaffakiyet derecesi, rivayetlerle sabit But ıâri metnini İbn Mâlik'in nahvi itirazlar ı n, ne dereceye kadar uyarak tashih

1 Yfinini. , bu metodun izah ı için, müstakil bir risâle yazm ıştır (tafsilât için
bk. Qastallânis. I, 40). Bildi ğ imize göre, bu risalenin biri Rampur II, 118, di ğeri
Câmi )al-azhar kütüphanesinde olmak üzere, iki nüshas ı asrım ıza intikal etmi ştir.
Birinci nüsha için bk. Brock. Suppl. I, 262.

2

Bk. Qastallâni I, 39-40.

3

Bk. Brock. Suppl. I, 262.

4

Bk. klizanat al-)adab I, 5-7,
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etttiği meselesi münaka şaya değer birer mevzudurlar 1. Yukarıda,
Butıârrnin filologlarla olan münasebeti bahsinde gördü ğümüz arap
dil ve gramer kaidelerine ayk ırı kı sı mların hiç birinin İbn Mülik'in
kitabında mevzuu-bahs edilmeyi şi bu muvaffikiyetin derecesi hususunda kafi bir fikir verebilir ı lüveten ş unu söyleyebiliriz ki, bu
gibi yanlışl ıkları bulmak hususunda İbn Mâlik, Qâdî clyâçl' ın, Maşâriq al Danwâr'ında tesbit edebildi ği kadar ını kendi hesabına görememi ştir. Şürihler, metnin bu gibi mü şkillerinin halli hususunda,
İbn Mâlikten faydalanmak imkân ı pı bulamam ışlardır. Yünlni'nin
muvaffakiyet derecesinin tayinine gelince, buna, tetkikiyle me şgul
olduğumuz metnin bir çok hususiyetleri, muhtelif rüvilerin rivayetine göre ayr ı man-lar kazand ığı ndan ve YûnInrnin faaliyetine
rağmen metinde ne gibi yanl ışlı klar ı n kaldığı hususunda umumi
bir fikir edinme bak ı mından ihtiyaç hissediyoruz.
YûnInrnin meydana getirdi ği edisyonun tarihçesi, gördü ğü
rağbet ve kendi yaz ısıyla olan nüsha= bir müddet için kayboluşu hakkı nda Qastallant bize ehemmiyetli bir bilgi vermektedir 2.
Bizzat Qastallâni, şerhine esas olarak, bu metni alm ıştır. İ bn Nacar, Yilninrnin mezkür nüshas ını gördüğü halde 5 'Abû Zarr rivayetini tercih etmi ştir 4 Bugün bize kadar ula şan Buhürf nüshalarının yarısından fazlas ını Yûnini edisyonundan yap ılan kopyeler
teşkil etmektedir. Köprülü Kütüphanesindeki 5, 'Abunad b. `Abdalwahhüb an-Nuwayff (öl. 732) 'nin Yûnini asP ından beşinci defa istinsah etmi ş olduğu bir kopyesi, ne kadar az bir zaman zarfında büyük bir ş öhret kazand ığını göstermek için kâfidir. Sonradan her hangi bir şekilde İ stanbul Kütüphanelerine intikal eden
ve Yılnini'nin el yaz ısıyla olan nüsha= 1313 senesindeki bask ısına esas te şkil etmek üzere Sultan `Abdulhâmid taraf ından, Kahire'ye gönderilmiş olduğu, mezkûr bask ının baş tarafında kat'i
-

,

.

İ bn Malik'in itirazlar ına ra ğmen, Yûnînî bazan rivayetlerin birbirleriyle
mütabık kalmaları nı göz önünde bulundurarak münferid fakat sahih rivayetini
haşiyede bı rakm ış tır. Mesela, Nisâ suresindeki «hattal» kelimesi (4 : 34) 'nin tesbitinde böyle olmu ştur. )A şili'nin miinferid kalan «hal» rivayetini kenarda b ırakmıştır. Yfinini bu hususta İ bn Malik'e tabi olmad ığı nı bizzat söylemektedir. Bk.
Qasfallâni' VII, 79; Bahar'i metnindeki yeri için VI, 45, st. 13-14.
2 Qastallâni. I, 39-40.
3 Hadgu's-sârf s. 219; Qastallân İ VII, I.
I, 5.
4 Fath
5 Köprülü Ktb. nr. 362.
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bir şekilde belirtilmekte ise d3 daha evvel hangi kütüphanede
bulunduğu zikredil nemektedir. Bu mühim nüshan ın akibetini aydınlatmak hususundaki bütün gayretler ve İstanbul Kütüphanelerindeki ara ştı rmalar müsbet bir netice vermemi ştir 1 . Mezkür yazmanın, bütün hususiyetlerini muhafaza ederek ortaya konan baskısı, Yün-Mrnin metodunun, yap ılacak tenkidini mümkün k ılmaktadır.
Yüninrnin, büyük bir gayretle meydana getirdi ği metinde,
kendinden evvelki mesaiden, biraz daha serbest hareket etti ği
takdirde, ortadan kald ı rılabileceği baz ı vuzuhsuzluklar vard ır.
Meselâ, Mâ'ida suresinin tefsirinde 2 dokuzuncu sat ırdaki cwa qalâ
ğ ayruhu> telmihindeki zamirin, daha evvel zikri geçmi ş bir ism-i
ıâhir bulunmadığından nereye rücu etti ğini anlamak kabil de ğildir. Şârihlerin ifadesine göre 3, Nasaft rivayeti vasıtasıyla bu ibhamı gidermek mümkündür. Mezkür rivayete göre, bir sat ır sonra
gelecek “nra qâla İbn `Abbâs > ibaresini öne almak suretiyle kolaylıkla halledilebilir. Bu hususiyet daha ziyade, YüninVnin itimad
ettiği Firabri rivayetinde kitab ın muhtelif yerlerinde pek zay ıf
münasebetleriyle geli şi güzel bir şekilde bulunan Qur'ân tefsiriyle
alâkal ı kısımların, Nasafixivayetinde, esas yerine nakledilmek suretiyle düzeltilen k ısımlarında iyice görülmektedir. Fakat Nasafi
rivayetini esas ittihaz edinmiyen Yûnini, bir çok rivayetlerle sabit
olmasına rağmen, bulunduğu bâbla münasebet derecesini göz önüne alarak bu tip tefsirleri metnin ha şiyesinde bırakm ıştır. Buna iyi
bir misal olarak
kitdb al- )adab kısmında < ) ikrânı oçl-çlayf>
bâbı nda gayet garib bir münasebetle, Farrâ'mn Ma`ânt' 1-Qur'ân'ı
ile 'Abû `Ubayda'nin Macitı al- Qur'ân' ı ndan alınmış ibareler 4 gösterilebilir. Yünlini, bunu, 'Abü Zarr, Mustamli ve 'Abü'l-Waqt rivayetlerinde bulunmu ş olmasına rağmen, kitabı n kenarında bırakBulı 'ari' metninin 1313 de bu nüshadan tabedildi ğine mu tali olmayan L.
Provençal, Fas'da, Zawiya-i Nasiriya'da bulundu ğunu, mübhem bir habere dayanarak tahmin ediyor. (Bk. Le Şalı iiı d'al-Buly:drî ed. L. Provençal, mukadd. s. 11).
İsleım ansiklopelisrnin türkçe edisyonunda bu nüshan ın Kahire'de Akbo ğa Kütüphanesinde bulundu ğu şeklindeki bir iddia hiç bir hsasa dayanmamaktad ır. Kahire de bugün mevcut bile olmayan bir kütüphaneye nas ıl bir yanl ışl ıkla işaret edildiğini anlamak kabil de ğildir.
2 Bull'ari VI, 50, st. 8-10.
3 Bk. Fath al-bCtri VIII, 202; 'Ayni VIII, 575 ; Qastallâni VI, 97.
4 Bubari VIII, 32, notu.
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mıştır. Ayni rivayetin daha evvel ait oldu ğu sürenin tefsirinde
Nasafi ve 'Abü Nucaym taraf ından tesbit edilmiş olduğunu şârih
ibn Hacar'den ö ğreniyoruz 1.
Yûninrnin esas olarak ald ığı râviler aras ında en az 'Abû
Zarr'a itimat etti ği görülmaktedir. Zira, onun vasıtasıyla kendisine
kadar gelen bir çok filolojik maliemeyi kenarda b ırakmaktad ır.
Bununla beraber, 'Abû Zarr'in teferrüd etti ği rivayetler cümlesinden, kenarda b ırakılanlar filologlara münhas ır kalmayıp sahâbe
ve tâbiinin de adı ve sözleri zaman zaman ayni muameleye tabi
tutulmaktadır 2.
YûnIni., muhtelif rivayetlerden, metninin konstrüksiyonunu
meydana getiri şinde ş a h î b 'leri sakime tercih ederken, umumiyetle, fevkalâde bir ınuvaffakiyet göstermi ş olmakla beraber, varyantları n tesbiti i şinde daima ayni takd+ri muhafaza etmemi ştir. Meselâ, kitapta mükerreren geçen fakat muhtelif varyantlar arzederi
bazı kelimelerin sevab ının tercihi i şinde, bu mükerrerleri birbiriyle
kontrole bazan tabi tut.nam ış ve ayni ş ey ikisinin tashihinde tercih sebebi olmam ıştır. Ezcümle, « )alıddis al-)apbiyd» kısmında geçen <farcayhumâ» kelimesi a daha şaiıilz olduğu halde 4 sadece
Zarr rivayetinde bulundu ğu için kenarda b ırakılmış , ayni
kelime diğer bir seferinde « )4-râf> süresinin tefsirinde 5 'Abü Zarr
rivayetinde de ğil de sadece di ğer rivayetlerde bulundu ğu halde,
evvelce kenarda b ırakılan şekliyle metne idhal edilmi ştir. Bunun
başka bir mi3ali: « )Alıddis al2anbiydı da münasib bir şekilde metne giren «cadaduhu kelimesi 6 ' A c râf süresinin tefsirinde 7 'Abû
Zarr'in rivayetinden ibaret oldu ğu için kenarda bırak ılmış yerine
eks.niyetin yanl ış rivayeti tercih edilmi ştir.
Yûninrnin baz ı kaynak isimlerini, edisyonunun kenar ına terkederken ne giJi bir esasa dayand ığı nı anlamak kabil olmamaktad ır.
Meselâ, 'AbLıs'l-waqt ve 'Abü Zarr'in ( ş a 1).1 h kaydiyle gelen) rivayetlerine rağmen <11/Idmarı kelimesini keyfi bir, şekilde kenarda
Fatly al-bari' VIII, 505-506.

Bulı a'rli VI, 82.
Ayn esr. IV, 131. st. (alttan) 5.
4 Bunun daha şalıllı oluşu kaynaklarındaki aslına uygun bulunmasındandır.
5
Bulıâri VI, 58 st. (alttan) 6.
6 Buhâris IV, 131, st. (alttan) 4.
7
Agn esr. VI, 58, st. (alttan) 5.
2

3
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bırakılmıştır 1. Anlaşıldığı na göre, Yünini, edisyonunu meydana
getirirken, Buharryi, kendisine sonradan izafe edilen şartlardan
uzakla ştıracak kısı mlardan mümkün oldu ğu kadar kurtarma ğa çalışmıştır. Mesela, «qıila İan `Abba's ve Rdba» şeklinde kaynak
zikrinden sonra gelen bir filolojik rivayetin isnad ında, İbn `Ab!Asla Rû'ba'nin mü ştereken zikrine raz ı olmam ış , 'Abl Zarr ve
'Aşilrnin (ş abth kay d ını havi) rivayetlerine ra ğmen metnin dışında bırakm ıştır 2. Bizzat Suba ı-Nin faydalandığı kaynaklarda zikri geçen İ barenin Rü'b.şden rivayet edildiğini biliyoruz 3. Keza
bütün bir sürenin tefsiri hemen hemen kendishne israd dilen
Farra'n ın bazı nüshalarda geçen ad ını ne metne idhal etmi ş v
ne de kenarda b ırakmıştır 4. Buralarda tamamiyle sübjektib bir
hareket takib etti ği aş ikardır. Subarrnin, metnini zaman zaman
böyle sübjektif bir şekilde hareket ederek tasfiyeye çal ışırken
çok isabetli neticelere de ula ştığı vakidir. Rivayetlerde gı k sık görülen ve Buharrnin şahsi görü şlerine işaret makam ındaki
'Ab ı2 `Abdalldh» tabirlerini mümkün oldu ğu kadar metnin d ışında
bırakm ıştır. Mesela, o, Buharrnin, hemen hemen bütün rivayetlerinde sabit olan lilolojik bir izah ın 5 sadece 1bn `Asakir'in rivayetinde, Bulıarrye mal olan şekliyle bulunmamış olmasını 6 kafi
görerek metn ın dışında bırakmıştır. Diğer bir yerde, ayni şekilde
«gala 'Abil 'Abdallah» kaydiyle filolojik kaynaklardan gelen bir
izah' 'Abû Zarr ve Mustamli rivayetlerine ra ğmen 8 yine kenarda
bırakılmıştır 9 .
Bazen bütün rivayetlerin kar şısında sadece bir nüshay ı göz
önüne alan Yûnint " bazen mühim rivayetleri tamamiyle ihmal
etmiştir. Mesela.,
y- » kelimesinin 11 okunuşunda, metinde ibka
2
4

Agn esr. VI, 44, st. 12, not. 11.
Agn esr. IV, 107, not. 16.
Macâz al-Qur'ân 2. cild (35;21).
Bk. FatI3 al-bâri VIII, 525; cAyn1 IX, 227 , QastallânI VI, 289. Buhâri'-

nin VI, 164 st. 2 ye raslar.
5
Bubari IV, 79, not. 5.
6 Bk. Qastallân'i V, 176.
7
Bk. Fail:t
VI, 53-54.
8 Buhâr'i IV, 31 not. 4.
9
Diğer misali için bk. Bultarl III, 149, not. 3.
1 ° Bk. Hadgu's-stiri s. 219.
ıı Buhâr'i VI, 63, st. (alttan) 2.
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edilen rivayetlerden ayr ılan Mustamli ve Curcâni rivayetiyle ve
onu en doğru ş ekilde iba as-Sakan'in
:7» şeklindeki rivayetin1.
den faydalanmam ıştır Bundan başka, Yühint'nin ne metinde ve ne
de de kenarda i şaret etmemi ş olduğu bazı nüsha rivayetleri de
varaır. Bunun iyi bir misali J3ard:aı süresinin ba şında 2 şarihler
tarafından naklolunwp, Yünisnrnin metin ve kenarında b• lunmayan
kısımlarda görülmektedir 8. ' Mesela, Fath süresinin başında 4 ibn
klacar'in Mucahid'den rivayet etti ği 5 bir tefsir ne metinde ve ne
de kenarda bulunmamaktad ır.
Yünini, bütün dikkatine rağmen, baz ı mühim rivayet farklarına
iş aret etmemektedir. Mesela, metne a ekseriyetin muhalif kald ığını
ancak ş arihler vas ıtas ıyla öğrendiğimiz' bir rivayeti idlıal et niş
olduğu halde, bu varyant ı muhtevi bulunmayan di ğer rivayetleri
hiç zikretmemektedir.
Mucallid ve ibn `Abbas'ın ad ını, metninde zikre o kadar kıymet vermi ştir ki, edisyonunun diğer yerlerinde 'Alnü Zarr
rivayetine çok az itimad etti ği halde, onun <Mucallid» kayd ı m
diğer raviler hilaf ına, tek ba şına ihtiva eden bir rivayetini metnine
idhal etmiştir 5 . Mucahid'e bu şekilde tercihen maledilen tefsir
`Abus (Ubayda'nin ibaresidir. Mucahid'e di ğer kaynaklarda sahîh
senedlerle ayni âyete dair isnâd edilen tef sir ise tamamen ba şka
bir şeydir g. O, diğer bir çok yerlerde, tbn 'Abbas ve Mucahid
gibi• sahabe ve tabline baz ı rivayetlerce isnâd edilmi ş olan, daha
müteahhir filologlara ait izahlar ı yanlış isnâdlardan mahirane bir
şekilde kurtarm ış olmakla beraber 10, bazı yerlerde bu dikkati gösterememi ş tir ıı

Bk. Masariq al-)anwar (Kahire) 1, 15: Fail; al-bari VIII, 235.
Bk. Buhârî VI, 63.
3
Bk. Fath al-bari VIII, 235. ( Ayni VIII, 630.
4
Buhâr'i VI, 134, st. (aktan) 2 de bulunmas ı gerekirdi.
5 Fath al-bari VIII, 446.
6 Buhâri VI. 130. st. 2.
7
Bk. Fath al-bari VIII, 434, cAynî X, 135.
Buhâr£ VI, 130, st. 2.
9
Bk. Fat5 al-bari VIII, 434,
ı o Bulgar£ VI, 126. YtinIni, burada (sonuncu sat ırda) baz ı rfwilerin zikretmi ş
oldu ğ u «DAbil cAbdallâh» ı b ırak ıp yerine «V.7 yuqâlu» varyant ın ı tercih etmekle
bu mehareti göstermi ştir. (bk. Fath al-bari VIII, 425).
(IV, 107 alttan st. 2.) ve «Kitâb at-tafsir» (VI,
il Mesela bk. «Bad)
122, aktan st. 4), gösterilen yerdeki filolojik ibareyi iba ( Abbas'a isnâd eden rivayetin tercih edilmi ş olması böyle bir dikkatten mahrumiyeti ifade eder (Bunun
için bk. Fatlı al-bart VI, 213).
2
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Şalziiı'in, sadece iki mühim kayna ğının mukabelesi neticesinde
elde edilebilen bir çok misâllerinden, burada, baz ılarının zikriyle,
tabi tutulduğu devamlı bir filolojik tenkide ra ğmen tek bir riva
yetiyle işlenen metninde, yap ılacak daha çok şeyler olduğuna
işaret etmek istiyoruz.

Ş AHİ WIN METNİNE RAV İ VE MÜSTENSİHLER İ N MÜDAHELES İ

şalıiiı'in, yukar ıda hususiyetlerine i şaret etti ğimiz bazı garip
kısımları yahut yanl ışları ile ravi ve müstensihlerin alâka ve münasebetlerinin tayini keyfiyeti, üzerinde durulma ğa değer bir münakaşa mevzuudur. Şarihlerden baz ılarının ve hususiyle İbn klacar'in,
bir çok mü şkillerin hallinde, müstensihlerin müdahelesini mevzuubahs ederek i şin içinden sıyrılmak istemelerinin di ğer bazı şarih
ler taraf ından zaman zaman reddedildi ğini görmüştük. Müstensihlere yalnız hata değil ayni zamanda, metne ehemmiyetli miktarda
ibareler idhal ettikleri iddias ı mevcuttur. Bu kabil iddialar Goldziher taraf ından kolaylıkla tervic edilmiştir 1.
Ancak, böyle bir iddiayı, -yukarıda izah ettiğimiz vechiyle- Bubari metninin tarihi tenkidiyle te'lif etmek imkans ızdır. Şahilı , yedinci asırda en g
edisyonu meydana getinlinceye kadar, emin
ve nakle sadık alimler tarafından rivayet edilmi ştir. Bu alim râviler daha bidayetten itibaren metnin ihtilâflarm ın sebeplerini ara ştırmışlar ve mümkün oldu ğ u kadar asl ına uygun şekilde rivayet
edebilmek için ilmi bir tenkide tabi tutmu şlardır. Bu sebeple -küçük bazı beşeri hatalar istisna edilirse- Şalyila'in mernine ehemmiyetli sayılabilecek bazı şeylerin girmi ş olmas ı varid de ğildir. ,S ahîh'in münhasıran alim müstensihler taraf ından nakledildi ğini ifa.
de etmek istemiyoruz. Ancak, telifinden az sonra pek büyük bir
ehemmiyet iktisab eden eserin muteber edisyonlar ının alim raviler
taraf ından meydana getirildiğini ve müteakip râvilerin -cahil dahi
olsalar- tesbit edilen metni tahrif etmelerinin imkan haricinde bulunduğunu kasdediyoruz.
Muh. Stud. Il, 295.
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Buharrnin metninde mevcut ihtilaflar ın sebeplerini, Firabrrnin
yanında bulunan orijinalin pek karışık olmasna atfeden noktai nazarı kabul fakat bu orijinaldeki hatalar ın mezkür orijinalin, Butıarrnin, Şair:/ilı 'e verdiği nin& şekli olmama- ı keyfiyetinden ne ş 'et ettiğini tahmin ediyoruz. Fiihakika, bir bütün olarak zaman ımıza intikal etmemekle beraber, dolay ısıyla baz ı hususiyetlerine muttAi
olduğumuz Nasaff rivayetinin, Firabri rivayetinin ihtiva etti ği ha
talardan kısmen beri ve ona nazaran daha mütekâmil ve sahih
bulunmas ı böyle bir tahmin! tevlid etmektedir. Buhar! metninin,
bazı aksaklık ve yanlışlıklarla zamanımıza intikal etmesine, kifayetsizliğine işaret etti ğimiz Firabri rivayeti'nin daha bidayette isabetsiz olarak tercih ve intihab edilip taammümü âmil olmu ştur.
Hareket noktas ının yanlışlığına rağmen, Firabri rivayet'inin muhtelif kollarının işleniş tarz ı , yabancı unsurların metne girmesine imkan vermemesi bak ı m ından, cidden takdire şayan bir mahiyet arzetmektedir. Ancak nadiren aksayan baz ı hususiyetlerine i şaret
edelim :
Firabrrnin yan ında bulunan, Buharli metninin kar ışık orijinalinde, ravilerin kendi takdir ve anlay ışlarına göre, yaptıklar ı ilk rivayetler birbirlerinden ehemmiyetli denebilecek bir derecede ar
ı lmaktadır.. Bu ilk 'aşrdan gelen dokuz müteferri rivayetin arala- r
rındaki ayrılıklar' hissedip, iki şer üçer rivayeti birbiriyle birle ştirmek sure.iyle ortadan kald ırmağa çalışan daha sonraki raviler sayesindedir ki, müteakip nesiller, Buharrnin Firabrf rivayet'inden
tereddütsüz bir şekilde faydalanmak imkanını bulabilmişlerdir. Rivayetlerin birle ştirilmesi süretiyle meydana getirilen edisyonlar d ışında, bize kadar gelen münferid rivayetlerin bir k ısmı diğerlerinden bir hayli tertip ayr ılıklar' göstermektedir. Mesela, ) A şîlî tarafından, Curcâni rivayedyle birleştTilip, daha sonra Yiinini tarafından diğerleriyle büyük bir gayret neticesinde bir araya getirilen
Marwâıi riv3yednin bize kadar gelmi ş olan pek eski bir nüshas ıni i diğerleriyle bizzat mukabeleye te ş ebbüs ettiğimiz takdirde, bu' Bu eski nüsha A. Mingana kolleksiyonunda bulunmakta olup (nr. 255) bir
çok hususiyetlerini havi dokuz sayfas ı «An Important Manuscript of the Traditions of Bukhari» ad ı altında bir etüd ile birlikte ne şrolunmu ştur. (Cambridge, 1936).
Bu eski nüshay ı miişaı ün ileyhe borçlu olmakla bereber islami rivayetin baz ı hususiyetlerine a ş ina olmamasından dolay ı pek garip müliihazalar ileri sürmü ş tür.
Fück, Orientalistische Literaturzeitung (1938, nr. 7, s. 401.407) 'da ne ş retti ği bir
makalede hakl ı olarak bunlar ı reddetmi ştir.
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nun ne kadar güç bir i ş olduğunu idrak edece ğiz'. Mesela, >Abi;
Zarr edisgonu'nu esas alan İ bn Hacar, bunun, Saralı si "I;lamawi)
rivagedyle bir yerde ne kadar tertib ayr ı lığı arzettiğini tebarüz
ettirmiştir 2.
`Ayni «)aşl> dan gelen muhtelif fer'i rivayetler aras ındaki farklar, Yiinini edisyonu vası tasıyla, umumi bir kontrole tabi tutulacak
olursa hadislerin senedlerinden ve hatta metinlerinden ziyade, Bubarrnin «tarâcirrı > adı verilen, yani bablar ın ısimleriyle mütemmim
malûmat şeklinde iyrad edilen k ı sımlar arasında gör ülmektedir.
Mesela, Peygamber'in Hiraql'a yazm ış olduğu mektubu ihtiva eden
ve matbu kitapta iki sayfa kadar yer tutan hadisin metnine dair
Yii ııinrnin tesbit etmi ş oldukları, bir kaç basit varyant ı ve bir kaç
harf de ğişikliğini geçmemektedir 3.
Yünini'nin bize raviletin faaliyetinden muhafaza etti ği kısımlaPın
anlaşıldığına göre, raviler, musann ıfı n kaleminden
sehven çıkmış bazı basit hatalar ı düzeltme ği kendi haklar ı olarak
addetmişlerdir. Mesela, )Abti Zarr, böyle bir yanl ışlığın bir âyet
ile alakalı olduğunu görünce tashih, fakat asl ına da işaret etmek
ihtiyacını his s etmiştir 4 Bundan başka, ravilerin harflerin baz ı noktalannı değiştirmekle izale edebilecekleri baz ı yanlışlıklar metinde
bulunmaktadır. Mesela, Baban:nin filologlarla münasebetlerini
araştırırken, yaz ının yanlış okunmasından ileri gelen, bu tip yanlışlıklara raslanıyor ki, bunlar ın acaba Bulıari taraf ından mı yoksa
ravileri taraf ından mı böyle okunduğunu tahmin mümkün
değildir. Bunun için )Abû 'Ubay da'den alm ış olduğu bir çok tefsirler aras ında rasladığımız;13 ;bu Lt.a,S1
»
şeklinde almış olduğ u bir tefsire i ş aret edelim.
« Z,J1
in <
» ile yani miirredin cem' ile varid garip tefsirine şarihlerin
<ki 1-LS-> diyip şüphe izharından başka bir şey yapmadıklar ı s bu
.

Bize kadar münferid halde gelen di ğer baz ı nüshalara, nadir olmakla beraber İstanbul kütuphanelerinde raslanmaktad ır. Meselâ Murad Molla Ktb. 209,
217, 218 ve Pertev Pa ş a Ktb. 138, Fatih Ktb. 1064 de müstakil Saraljsi rivayeti
bulunmaktad ı r.
2 Bk. Fatly al-barf VIII, 157.
3 Bulıüri VI, 35-36.
4
Agn. esr. I, 74, not. 3.
esr. VI, 111, st, 6-7.
Bk. Fedi> al-bdri VIII, 382; cAyn1 IX, 78.
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)
»
(
ibarenin M md ı al-Qur'ân'ın <
ğiz.
şeklindeki ibaresinin yanl ış bir okunuş u olarak kabul edebilece
Şu kadar var ki, yanl ış okuyanın musann ıfın mı, yoksa ravllerden birinin mi olduğu hususunda bir şey söy leyemiyeceğiz. Mamafih, metnindeki filolojik hatalardan baz ılarının da,
ravilerine ait oldu ğu husunda bır hükme varabilmek için kafi sejs- ( 27 : 44)
bepler de mevcuttur. Mesela,
Macâz al-Qur'ân'da1
ibaresindeki
kelimesinin
J
19
• • .)
ki 4
» ın muharrefi olduğunu ve her halde bu yanl ışlığın Bul-A/1'3re değil, ravilerinden birine veya baz ılarına raci oldu ğunu
dü şünebiliriz. Zira şarihler ; bize baz ı râvilerin bu kelimeyi «ba»
harfi ile Macâz al-Qur'ân'dakine uygun bir şekilde rivayet ettiklerini bildirmektedirler 2 .
Ravilerin Bulıari metnindeki tasarrufunun hududundan bahsettiğimiz bir s ırada, bunun çok dar bir çerçeve dahilinde kalmak
şartiyle baz ı misallerine i ş aret edelim :
şeyhlerinden «haddasand Mulı arnmad» kaydiyle
mübheın bırakmış olduğu bir isim, Firabri'den sonra gelen İ b n
as-Sakan 'in rivayetinde la ğvolunup yerine «an-Nufayli> konulmuştur. Şarihler bunun failinin lbn as-sakan oldu ğunu söy.
leder 3. Hatta, İbn as-Sakan'in böyle bir tasarruf una ba şka bir
yerde de i şaret imkan ını bulurlar 4. Buharrnin, muhaddislerin adetine tabi olarak yerini bo ş bıraktığı ve sözün siyak ı bakımından
kolayca hatırlanabilecek, biraz müstehcen bir kelimenin baz ı İ-Iyiler taraf ından mahalli mahsusuna yerle ştirildiği vakidir 5. Bunlardan ba şka, A b ü Z a r r rivayet i'nde, filolojik kaynaklardan
gelen kısımların baş tarafında zikrolunan «wa gala ğayruhu» kaydı bulunmaz. Bu kayd ın diğer râviler taraf ı ndan kendi rivayetlerine ilave edilmi ş olması ndan ziyade, )Abıl Zarr'in, kendi rivayetinden çıkarmış olmak ihtimali daha kolaylıkla kabul edilebilir.

2
3
4

Bulııâ'ri VI, 112, st. 8.
Bk. Fath al-bar? VI, 268, V111, 387, IX, 82.
Bk. Fath al-bâri VIII, 153.
Bk. Fath al-ba'rî VIII, 191, Tahzib a.!.-tahzib IV, 245.
Fath al-beal VIII, 141.
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Bu bahsin sonunda, Buhari metnindeki baz ı yanlışlıklara delâlet eden kelimelerin, kitab ın dışında uğrad ığı tashih tarz ı na kısaca temas etmek ve bu hususta Qâçli clyâçl' ı n Maşâriq al-)anwâr
adıyla meydana getirdi ği şayan-ı hayret mesaisine i ş aret etmek
istiyoruz. O, İmam Mâlik'in Mınvottâ'ı ile Buhari ve Muslim'in
şaılı i- lı'lerine tahsis etmi ş olduğu bu kitabında takib ettiği filolojik
tenkit tarz ı, her halde, mezkür musannefat ın şarihlerinden her han.
gi birinin tek ba şına başarabildiğinden çok müsmirdir. Zirâ,
râvilerin hepsinin bir kelime veya ibarenin rivayetinde ittifak ettiği hallerde bile, mant ıki tenkit yolundan hareket ederek hepsine
muhalefet etmekte bir be's görmemi ştir. Mesela, Buhârrnin İbn
`Abbas'dan nakletti ği t < Lel:, (24 1) bol:151 ;),
:71
şeklindeki bir tefsiri yanl ış bulmuş lmb.151
j
Ifadesinden,
bunun
demiştir
2.
‘1,14
J, ;; 1,14 rl9ms
<
kaynağını görmeden mantıki yoldan tenkidine teşebbüs etti ği anlaşılıyor. Bunu, Tabarrnin 8 'Ali b. 'Abi Talha kanal ıyla İ bn `Abbas'dan rivayet edilen ıe kar şılaştırdığımız zaman, tamamiyle isabet ettigini görürüz 4 . Yine onun, rivayetlerin tercihinde umumiyetle isabetli ihtiyar ı insanı hayrete dü şürecek mükemmeliyettedir.
Mesela, bir çok kelimelerin' raviler taraf ından muhtelif şekide
okunan, birbirlerinden vaz ıh olarak ayr ılmayan rivayetleri ııden
sadece lisana kar şı derin vukufunun vermi ş olduğu sezişe dayanarak bu yanl ış okunan kelimelerin aslını esas kaynaktakine mütaloık bir şekilde, hayret verici bir isabet ile ihtiyar etmektedir. Mesela
Bul-Ali'nin (9 : 49) » âyetinin 5 Macâz al- Qur'ân'dan al ıp, ravilerin harflerin noktalar ı yüzünden muhfelif şekiilerde okumu ş
oldukları 6 « sr y y» şeklindeki tefsirini 7 bu maharetle seçmi ş tir.
—

—

BuIıâri; VI, 99, st.
2 Bk. Fafh, al-bdrf VIII, 339 ; cAynî IX, 50.
3 Taf sfr at- Tabarf VIII, 46.
4
Bk. cAyn? IX, 50.
5 Bubar'i VI, 63, st. 17.
Bk. FatI/ al-btırf VIII, 238.
Maşarfq al-)anwâr 1, 19.
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TE'LİFİNİ N İSTİ NAD ETTIĞI PRENSIPLER
(= ŞARTLAR)
Buraya kadar baz ı hususiyetlerini inceledi ğimiz
muh-,
teva ve mahiyetiyle uzla ştırılamıyacak olan bir tak ım ş a r t'lar
-yani kitabın tel'ifinde musann ıfı taraf ından ittihaz olu mu ş ve daima sadık kalınmış prensipler- izafe edilir. Buhârrnin kitab ıyla birlikte diğer meşhur hadis musanefat ının da mefruz şartları mevzuu
bahsedilir. Bilindiğine göre, bu şartları ilk defa mevzuu-bahs
edip « Şurtit al2a)immat frl-q ı râ'a wa's-srı mit` wa'l-mundwala
wa'1-)icâza» adıyla müstakil bir eser meydana getiren kimse 'MA'
`Abdallâh b. Manda (öl. 395) olmu ştur 1. Daha sonra, Muhammad
b. Tahir al-Maqdisi (öl. 50 /) me şhur altı hadis musann ıflarını
kasdederek <Şurât al-a 'immat as-sitta>2 Abû Bakr al-Hâzimi
(öl. 584) de Ibn Mâca'yi bir tarafa b ırakıp « Şurât al2a'immat alhamsa» 3 adlı birer risâle meydana getirmi şlerdir. ilki hakkında
fazla bir bilgiye sahip olmad ığı mız bu risâlelerden, bize kadar gelmiş olan son ikisi, müelliflerinin, mevzuubahs ettikleri hadis mecmualarını en dakik şartların çerçevesinde mülâlu zaya de ğil, onlara gelişi güzel bir şekilde izafe edilmi ş Ilan bu adlar ı münaka şa
ve izafe edilmi ş bulundukları kitapların muhtevas ına uygun olmadığı nı ispata çal ıştıklarını göstermektedir. Bu her iki risâlenin
muhtevas ından anlaşıldığı vechiyle, Buhârî ve Muslim'e, kitaplar ının
muhtevas ına uygun olmayan şartlar ı ilk defa izafe eden kimse alklâkim an-Nisâbüri (öl. 405) olmu ştur. Ona göre, gerek Buhâri ve
gerekse Muslim, kitaplarında, ancak kendilerine asgari iki şer ikişer
veya daha fazla, Peygamber'e kadar râviler zinciriyle giden hadisleri almışlardır. Yani, bir hadisi kitaplarına sokmak için onun en
aşağı iki senedinin bulunmasını şartkoşmuşlardır 4. Hâkim'im ken,

'

" Surtit al-)a)immat al-13amsa s. 2 (lı aşiye). Naşlr Muhammad Zâhid al-Kawsari, haş iyede kaydetmekte oldun bu malâmat için kaynak göstermemektedir
2 Bk. Brock. Suppl. 1, 603 ve bk. Bibliyograf ya.
3 Bk. Agn. esr. I, 605.
4 Hakim an-Nisâbfirrnin bu fikirlerini havi «al-Madhal
macrifat kitâb
al-)iktil» adlı eseri bize kadar gelmhtir (bk. Brock. Suppl. I, 276, Ş ehid Ali Paşa
Ktb. nr. 346) ve bk. şurüt al-)a)immut al-sitta s. 15, şurtit al-)a)inımat al!,:amsa s. 31 vd.
.
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dinden sonra pek az, kimse taraf ından benim senen bu 1- ükmün i kitapların muhtevas ıyla hiç bir alakas ı bulunmadığını , daha
doğrusu mücerred ve mutasavver bir hüküm oldu ğunu, Mulıammad b. Tahir al-Maqdisi (öl. 507) 'den Suyüti (öl. 911) 'ye kadar
bir çok kimseler bArtmi ş lerdir 2. Hatta, lbn klacar'in ifadesine g3re bu, ş'allin'ı etüd etmemi ş olan kimsenin hükmüdür 5. Esasen
Bubari, Muslim ve onlar ı takib eden di ğer hadis musannıflarını n
hiç biri, kitaplar ı nda hadis «i h r a c> ' ı nıı şartlarını zikretmiş veya
onlardan böyle bir şey nakledilmi ş değildir. Onlar ın mefruz şartla•
rı kitaplar ının mevzu ve inuhtevas ı na bakılarak sonradan izafe
edilmiş tir 4. Hatta bu kitaplar ın çoğa bir mukaddime de ihtiva
etmemekte ve do ğrudan doğruya hadis serdine geçmi ş bulunmaktadır. Bunların arasında, yapaca ğı işi önceden vaz ıh olarak belirten Muslim'in mukaddimesinde dahi kitab ın şartlar ının zikrine raslanmamaktad ır. Hatta, onun mukaddimesinde zikretmi ş oldu ğu <.5 rhih
hadis» tabiri dahi 5 çok umumi bir mâna ifade etmekte olup,
muştalah al-hadis kitaplarının tarifine uymamaktad ır. Yapt ığı işi
belki daha çok planla ştırm ış olan Muslim'de dahi « şahîh al-hadis»
tabiri sonrakilerin ayni kelimede bulduklar ı manadan bir hayli fw kl ı
olunca, Butiarrnin kit b ında daha vaz ı h bir ifadesini bulam ıyacağımız tabiidır. Esasen Bulıari'de buna delâlet edecek kelime, kitab ın
kapağında <al-Câmicaş-şa5in abmulıtaşar men )umür
ilh» şeklinde mahfuz kalan isminde mevcuddur 8. Oysa ki, ButıarPnin kulland ığı bazı hadis ıstılahları bile, diğerlerinin istimaline uy.
mamaktadır. Mesela, o, «m u r sa 1» yerine «m unqa t i'» ve <m u tt a ş ı 1» yerine «m usna d» diyordu
'.

Bk. Tadrfb ar-relzul n. 17.
Bk. Şurlit al )a >immat as-sitta s. 14, ŞurCzt al-)a )immat al-lyamsa 31 vd ;
lb— 2a.
Tadrib ar-rtizuf s. 17 ; Tadliq Czt as-Sugati
3 Bk. Tadrfb ai.-rtfauf s. 17.
Bk. ŞurCzt al-'a )inzmat as-sitta s, 10.
Muslim 1, 6.
6 Tactiqât as-SuyCzti cala'l-Bul:Cul 2a.
7 Bk. Buiıâri VI, 189 st. (alttan) 2 ve bk. Fath al-b&ri IX, 54 ; cAynî IX,
323, Qastallâni VIII, 454.
2
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BU kgRİ 'N İ N TENKİDİ

BuhârPnin
te'lifinden az bir zaman sonra kazanm ış olduğu takdir ve itibara ra ğmen, hadiste, yeni musna d, sunan
ve c â m i'ler meydana getirme devrinin hemen hemen sona ermeğe ba şladığı bir zamandan itibaren, kendilerini daha evvelkilerin
tetkikine hasreden muhaddislerin tenkidinden de kurtulamam ıştı.
Bu tenkid devri a şağı yukarı aynı musannefatın şerh, iza'l ve ikmaline başlandığı devirdir. Buhâri ve Muslim'in ....S.,,iı -il/lerinin etrafında ortaya çıkan tenkit daha ziyade hadis senedlerindeki râvi,
nisbet ve künyeleri mevzu olarak seçmi ştir ı. Muhaddislerin hatalarını ilk olarak toplay ıp münakaş a eden 'Abisi `Sulaymân al-Hattâbi (öl. 388), kitabına 2 BuhârPnin muhtevas ından, müteakip şârihlerin nazar ı dikkatini celbeden k ısı mları almamıştır.
Hatta bunların hemen hemen hepsinin, But ı âri'nin kitabının ilk şerhi olan )Plâm al-sunan 3 'inde gözünden kaçt ığı anlaşı lmaktadır.
Buhâri ve Muslim'in yi;ı'lerini daha ziyade râvi ve senedleri bakımından tenkid eden ilk eseri )Ab6.1-klasan ad-Dâraqutni (öl.
385) ortaya koymuştur. Daha sonra ayni faaliyeti Al3ü ( Mas`üd
ad-Dimaşqi (öl. 403) ve )Abû 'Ali al- Ğassâni (öl. 498) inkişaf ettirmişlerdir 4. )Abırl-Walid al-Bâci (öl. 4741 'nin verdi ği bir haberden, Buhârrnin kitab ının üçüncü tabaka râvilerinden 'Ab ıl Zarr alHarawl (öl. 434) 'nin de llıdmât al-BulArf adında bir eser meydana getirerek, rivayet etti ği kitabı, şeyhleri bakı mından tenkide
' assânrnin Taggid altabi tuttu ğunu öğreniyoruz 5. )Abıl 'Ali' al Ğ
muhmal° 'inden gayri, Şayilıan'i tenkid eden bu eserlerden hiç
biri bize kadar gelmemi ştir. Bundan başka İbn `Abdalbarr (ol.
463) 'in de Buhâri'nin garip kar şılanan baz ı taraflar ın' ele alan
al-Masâ'll al-mustağraba man al-Buhâri adında bir eser viLude ge
tirdiğini öğreniyoruz 7 . Buhâri ve Muslim'in 203 kadar hadisini
Bi ayni zamanda Qâçti clyâcrin fikridir (bk. Maskriq al- )anwar, I, 6).
Bk. Brock. G. 1 2, 174, Suppl. I, 275.
3 Brock, Suppl. 1, 261.
4 Nawawi, ,Sarp Muslim 1, 40-41.
5 Bâc£, şugülj al.Bulı d,L 9b.
6 Brock, Suppl. 1, 629.
7 Zurqâni 1, 69.
2
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tenkid eden Dâraq ı4nrnin al-'isiidrakât vL'i-tatabb ı` adlı eserinin mahiyetini, İ bn Hacar taraf ından iktibas edilen büyük bir
kısmı 1 vasıtasıyla öğrenebiliyoruz. İ bn Hacar bütün bunlar ı teker
teker cevapland ı rıp renkidleri hafilletme ğe çal ış mıştır.
Buhâri'nin Şcı !dlı'indeki baz ı yanlışlıklar, kitabın tenkidi etrafında ilk eserlerin ortaya ç ı ktığı bir devirde, Hat:ila Ba ğdâdi (öl.
463) taraf ından <ğ a la t» diye adland ırıldığı halde 2 bunu veya
<t a ş h i f» tabirini Buhâri hakk ında kullanmayı İ bn ki; car tecviz
etmemektedir. Ona göre, bu hususta «w a h m» kelmesini istimal
daha muvafıktır 3 . Mamalih o, B uhârPnin tenkidinden pek memnun
olmamasına rağmen, şerhinde şârihle: in, hassaten Kirmâni`nin, zaman zaman şiddetli itirazlar ını, cevapland ırmak gayesiyle bile
olsa, nakletmek mecburiyetinde kalm ıştır.
BulyarPnin her şeyden ö ice kitab ı na ba şlay ış tarz ı tenkid
edilmiştir 4. Onun, Şalı 'i Yine alm ış oldu.'":u ilk iki hadisden birinin,
bulunduğu bâbla alâkas ı olmadığı na, diğerinin ise noksan bır akıldığına itiraz edilmi ştir s. Üçüncü hadisinde de « ınuştalalz
de <)i d r â c» diye adlanan bir yanl ışlık' tes'-.it etmi şlerdir °. Hazreti cki şa'den rivayet edilen bir hadisin metni aras ında geçen
<talı gnnus>> kelimesinin sanki cki şa taraf ından şerhedildiği ve tekrar hiç bir tefrike tabi tutulmadan hadi ,e devam edildi ği görülmektedir. Ayni hadisin di ğer bir defa <Kitâb at-tafsin kısmında 7
ı nda, mevzuu-bahs izah ın `Aişa'nin olmad ığı, hadis met- zikresna
nine sonradan girdi ği açık bir şekilde görülmektedir 8. Onun filologlarla olan münasebetlerinin izah ında şârihlerin tenkidlerinden
bir k ısmını mevzuu-bahs etmi ştik. Onların dışında <al- Mudrac»
adlı kitabında ° zaman zaman Bubâri'yi vehm ile itham eden Hatîb
muhteva yı daha ziyade mant ıki yoldan tenkid
eden Qâçli clyâd' ı n ad ın ı zikretmek gerekiyor.
1

Hadyu's-sâri 344-381.
Târily Bağdâd XPI 102.
3 Fath al-b:ari VI, 12.
4 Bk. Ayni esr. 1, 5-6.
5 Uattâbî, şarlı ol-Bulyı ri 4a; Fath al-bâri I, 13.

2

6
7
8

,

BulıârI 1, 7, st. 4.
C Ayn. esr. VI, 173, st. 10.

Bk. Fath al-bâri I, 21, Vill, 550; QastallânI 1 61.

9 H a tîb Bakdâdl, al Mulrac. Topkapu Saray ı , 111, Ahmed Ktb. nr. 612 (Bk.

bibliyograIya).
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Hatib Bağdadi'nin <7/ Mudrcc> adlı kihbında, Bulıari'yi ne
şekilde tenkid etti ğini gösterebilmek iç.n burada sadece bir misal
verece ğim:
Bulıarrnin, me,sul; olarak, kitab ı nda üç yerdei iyrâd etmi ş olduğu bir hadis hakkında, klaib Ba ğdadi şöyle demektedir : <Bubari Masrûq kanaliyle Aişa"nin
annesiyle )Ummu Rummân'dan
»
<'ifk» hadisinin bir kısmı nı naklediyor. Bu bir vehmden ibarettir.
Masrüq 'Umm Rummân'dan hadis duymam ıştır. Zira )1.3n.m Rummân Peygamber'in hayatta bulundu ğu s ı rada vefat etmi ştir. Ve ı atı sırasında da Masrüq alt ı yaş mdayd ı. Işin bu taraf ı BulA ı i'ye
kapal ı kalm ıştı r. Zannedersem Muslim bu i şin farkına varm ış ve
hadisin naklinden vazgeçmi ştir> 2
kiatib Bağdadrnin bu gibi itirazlar ı çoktur. Diğer bütün tenkidler gibi bunları da İb.ı Nacar redde ça'u ş naktad ır 3. 3ütün bu tip
tenkidlerden ba şka, Butjarrde baz ı hadisler, mant ıken kabilünün
imkansızlığı ileri sü ülerek reddedilmi ştir. Mesela, senedlerine itiraz
imkanı bulunmayan bir hadis hakk ında Imam ; < Bu hadi.

sin kabulü caiz de ğildir ve Pey;amerin bunu söylemi ş olmut mümkün de ğildir.> demiş tin IMarn Haramayn ve fmân ı Cx'azzalf de bu

hadisi şiddetle reddederken senedim hiç ehemmiyet vermi ş değillerdir 4
Buharrnin tenkide u ğrayan taraflar ından biri de, hadislerin tekrarı, ve bâblarla ihtiva ettikleri hadisler aras ında çok defa .bir münasebetin bUlunmamasıdır.
Her halde, hadis edebiyat ının şöhretin zirvesine ç ıkarmış olduğu bu esere karşı , diğer taraftan tevcih etti ği tenkid burada üzerinde duramayaca ğımız ayrı bir tetkik mevzuudar.
.

*

*

Bubarl'nin kitab ı, gerek 'enedleri gerek kaynaklar ıyla olan mü.
nasebetleri ve gerekse metodu bak ımından bir çok tenkidlere u ğram ış olmasına rağmen islami' edebiyatta, Allah ı n kitabından sonra
Buhâri IV, 150, VI, 76, 105 ı Fath al b<jri VI, 299, VIII, 274.
al-Mudrac 102a; Hadyü's-sâri s. 371.
3 Bk. Hadyti's-s6K s. 316 - 381.
4 Bk. Fath al bdri VIII, 235; ( Ayni' VIII, 65I.
-

2

-
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en çok değer ve itibar kazanm ış bir eser mertebesine eri şmiştir 1
Bu mertebeye, muhtevas ıyla ciddi bir şekilde karşı karşıya gelen
âlimlerin tenkidlerinden pek zarar görmeyerek ümmetin <i c m â» ' ı
ile yükselmiştir L. Te'lifinden bir kaç as ır geçtikten sonra, hemen hemen münakaş a edilmez bir hale gelen bu mev ıde yükselmi ş olmasının bir tarihçesi vard ır. Buhârrnin zamanla kazanm ış olduğu şöhret, bu tarihçenin ba şlangıcında, şalfi,:2'iyle ba şka eserler aras ında
paylaşıllyordu.
Daha Buhârrnin kitabının te'lifinden belki elli sene kadar önce,
İ mam Mâlik'in Muwattâ'ının, tilmizi Şâfici taraf ından, Allah ı n kitabı ndan sonra en üstün mertebede bulunduğu» ilan edilmişti 3. Buhârrnin
ve diğer hadis musannefat ının ortaya konmas ından
iki asır kadar sonra bile Muwettd' ı emsali tasavvur edilemiyecek
bir kitap olarak tan ıyanlar vard ı 4. Bahusus bir çok ma ğribli âlimler nazarında Muwattâ ilk asıl «al )as1 al 'awwal», Buhârrnin kitabı ise <$21 as1 as sâtd» idi 5. Bir çok muhaddislerin nazar ında «Şabilı nev'inin de ilk musann ıfı Imam Mâlik'ti 6.
Buhârrnin
şöhretini sonradan, daha ziyade Muslim'in
kitabıyla paylaşmak mecburiyetinde kalm ıştı . Çünkü, Muslim,.kitab ı na sahih hadislerden ba şka bir şey kar ıştırmamıştı . Mukaddimesinden sonra muhtevas ını sadece sahih hadisler te şkil ediyordu 7 Daha evvel Buhâr'rnin kitab ını gören muslim s tekrardan şiddetle kaçınmıştı 9. Hadisleri, kendileriyle ilgili bâblara tam bir dikkat ve titizlikle yerleştirmişti. Bir hadis arandığı takdirde hemen bulunabilecek bir kolayl ık arzediyordu. Halbuki, Buhâri'de bir hadisi, hadis ilminde bir hayli nasibi olan kimseler bile kolay kolay bulam ıyorlardı 10. Mamafih, evleviyyet mertebesini Muslim'e vermek isteyen kimselerin nazar ında bütün bu hususiyetlerin bir sebebi vard ı.
Muslim kitabını ikamet etti ği yerde, kaynaklar ı nın yanı başında ve
.

-

- )

-

-

.

Bk. mesela Tadı«) ar-r dwf
s. 25.
İ bn Haldam, al-Muqaddima s. 264.
3 Kad al-mu ğattâ s. 54
4 İ bn 1 Abdalbarr, K. at-taqaşş i s. 9 ; )Aljadis al-Muwattâ, (mukaddime) s. 5.
5 $arh at-tirmizi 1, 5.
o Zurcian1 1, 9.
7 Hadyiz's-sârf s. 8 ; Tadrib ar-rkul s. 27.
• İ bn Haldan, al-Muqaddima s. 262.
9 Muslim 1, 3 ; Tacliqât as-Sugiiti 2 b.
ı o Nawaw1, Şarh al-Buljâri 23 a.
•
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şeyhlerinin hayatta bulundu ğu bir sırada meydana getirmi şti. Hadislerin aras ı nda başka söz serdinden kaç ınıyor, kitab ın üsifib ına,
siyakı na gayret gösteriyor, Buhâri gibi muhtelif bâblarda hadisleri
parçalamağa mecbur kalacak şekilde ahkâm istinbat ına çalışm ı yor,
muhtelif hadis zincirlerini bir verde toplayabiliyor, <n ı a w qu f» hadislere ehemmi.yet vermeyip sadece «m u s n a d» lerle ilgileniyordu...
Bütün bunlara rağ men, onu Buhâri'ye tercih etmemek lâz ı mdı °.
Buhâri'nin kitabı için, bir kaç as ır zarf ı nda daha ba şka rakibler de vardı. Muas ırı 'AVİ Dâwud as. Sicistâni (öl. 275) 'nin «Sunan> i din ilminde emsâli tasnif olunmamış bir kitaptı 2 . Tilmizlerinden 'Abû (öl. 279) 'nin kitab ı bile, bazan ona tercih
edilirdi 3 . Zira, daha kullan ışlıydı '. Diğer taraftan şartlar ı bakı m ından Nasâ'i (öl. 30,) 'nin kitab ı nı diğerlerine tercih edenler vard ı 5.
BuhârPnin muas ırı 'Abi" klâtim ar-Razrnin nazar ında da 'Abû'lWalid (öl. 227) 'nin kitab ından daha sahih olan ı yoktu 6 .
Hakikatte bunlar ı n hepsinin kendilerine has bir meziyeti vard ı 7.
Daha, ş öhretlerin kat'i olarak taayyün etmemi ş bulunduğ u hicri dördüncü asırda, ButıârPnin kitabını Fi, abri'den rivayet eden râvilerden
Sdid b. as-Sakan (öl. 353), etraf ı nda toplanı p çoğ alan hadis kitaplarının en iyilerinı tavsiye etmesini isteyen halka, evine gi, ip dört
kitab çıkarmış ve : « İşte bunlar, Bubdri'nin, Muslim'in, 'Ab ıl Jâ
wiid'un ve Nasii ) rnin kitabları islâmın esasb rı dı r» demişti. 8 . Fakat
Buhâri ve Muslim'in kitaplar ı, rağbetin tevcihinde mütereddit bulunan bu ilk devri arkada bıraktıkça rakiplerini de hemen hemen
unutturacak bir şekilde geride b ıraktılar ve «Saiilınn> adını kazandılar. İkisinden birinin tercihi gerekince de daha çok tutulan'
ve daha fazla taraftar toplayan ı Buhâri olmuştur.

Haıl.qu's-sdri s.
Şarlı at-Tirmizi I, 5-6.
3 Hat t a bî , Ma( cı lim as-sunan 1, 3.
4 Şurtit al-7a cim ınat as-sitta s. 16.
5 Agn. esr. 18.
6 Tahzib at-tahzib XI, 47.
7
at-Tazkira bima crifat Katil al-kutub al aş ara 2a.
8
Şurtit al-7a
ninat as-sitta s. 16.
2

DÖRDÜNCÜ KISIM

1. LAH İ KA
<BUIJARPNIN KAYNAKLARI>
<1» numaralı lâhik a, sa/Ii/İde geçen nusnad hadislerin kaynaklarını araştırmak maksad ıyla girişilen bir denemenin neticelerini ihtiva ediyor. Daha ziyade, BuharVnin kitab ına has bulunan
<m u`alla q» hadis ve haberler ise mezkür denemeye tabi tutulamamıştır.
Bulıarrnin kitab ındaki bütün m u s n ad hadislerin rivayet senedlerinin fişlenmesi, sonuncu ravileri mü şterek olan rivayetlerin
bir araya getirilmesi, men şee doğru raviler aras ında iştirak noktaları aranmas ı, <Bulıdri'nin kaynaklarz» adli fas ılda (s. 42-68), yukarıda izah edildiği vechiyle, denemenin esas ını te şkil ediyor. Kanaatımızca, Bulıart pek mütenevvi bir literatüre müracaat etti ğinden,
rivayet zincirleri geniş bir dağılma arzetmektedir. Hatta, şemalarda görüldüğü üzere, baz ı ravilerin isimleri Şalyilı 'de sadece bir defa geçmektedir. Bu taktirde, o ravi vas ıtasıyla alınmış hadisin kaynağı hususunda, diğer hadis kitaplarında da ayni ameliye yap ılıp
neticelerinden faydalanmak imkan ı hasıl oluncaya kadar, kat'i bir
şey söylenemeyecektir. Sernalarda, kendisinden sonraki isimler dağılma arzeden ravi ise, Bulıarrnin, te'lifinde faydaland ığı
kitabın sahibi olarak kabul edilecektir.
Parantez içindeki rakamlar, rivayet edilen hadislerde ravinin isminin ne kadar hadiste geçti ğini göstermektedir.
Sonuncu raviler esas ına göre haz ırlanan şemaların tertibinde
alfabetik s ıraya riayet edilmi ştir. ,S'adı iiı'de mevcut bir haberin kaynağını öğrenmek isteyen okuyucu, alfabetik şemaya kolayca ba ş-
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vuracakt ır. Şalıitı'de her hangi bir râvinin durumunu ö ğrenmek
istediği taktirde, umum1 indekse müracaat edecek, şernalardaki
yerlerini tesbit sûretiyle, o râvinin, Bubârrnin kaynaklar ından birinin sahibi mi yoksa sadece kayna ğın rivayet hakkı nı uhdesinde
bulunduran kimse mi olduğunu an13yabilecektir.
Sonuncu râvilerin ölüm tarihlerinin tes'3itine çal ışılmış, (Rs) kı •
saltması ile gösterilen «Ricâ1 aş-şaiı ilıayn» ve (Tt) kısaltmas ı ile
gösterilen «Taiııii3 at-tahzi deki yerlerine ılaret,

1
`Abbad b. Yacqûb
ar-Rawacinii (1)

'Abdal' dia. b. I-jammâd 3 (14)
b. Naşr al-Bâhili

`Abbas b. al-Husayn (3)
'Abirl-Fadl 2 (2)

`Abbad b. al:Awwârn (1)

'Abû 'Artır aş•aybâni (1)
`Abdallah b. Masc ıld (1)

1

2

01. 250. Rs 333 ; Tt V, 109.
öi. 240. Rs 363 ; Tt V, 116.
öl. 237. Rs 331 ; Tt VI, 93.

Yazi'd b. Zuray` (10)

() urupy, a u /iguA

'Abet ishaq aş-Şaybani (1)
al. Walid b. `Ayzâ r

Wuhayb(3)
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Sacid (10)
Qatâda (10)
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`Abdalğaffâr b. Dâwûd b. Mihrân
'Abil Şâlib al-Harrâni 2 (2)

i

Yacciûb b. `Abdarrahmân az-Zuhrt (2)

c'-f.
K

5. ".
Fr
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5:0

C.

(Anır Mawlâ al-Multalib (2)

'Anas b Mâlik (2)
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(

Abdal'azlz b. Suhayb (22)

`Abd dwâris b. Sacid'Abû cUbaydat al- Başı-1 ' ( 61)

— 'Ayytib b. 'Abi Tamima (12)
al-Husayn b. al-Mdallim (12)
— Humayd b. Hilâl (2)
— 'Abû't-Tayyâh (2)
-

Qutn 'Abül-Hayş am (1)

— Yazid b. 'Abi Yazid (1)
Kusayyir b. Şinzir (1)
Sdayb b. al-Habhâb (1)
— Ğ azrat b. Sâbit (1)
Yabyâ b. 'Abi 'İshâq (2)
—

`Usmân (1)

— Hâlid al-I-Jazzâ (2)
Said b. 'Abi 'Urwa (1)
-

klammâd b. Zayd (12)

— Hâlid b. al.klâriş (8)
— `Abdalcaziz b. 'Abi I:iâzim (2)
—. Hâtim
b. ismâ'il (2)
•
— Yazid b. Zurayc (1)
— İbn `Ulayya ısmdil (1)
Bişr b. al-Mufaddal (1)

`Abdallâh b. Maslam a b. Qa`nab2 ( 131)
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-

Mâlik b. 'Anas (101)

-

`Abdal'aziz b. 'AW klâzim (12)

-

klâtim b. '1smâ'i1 (4)

-

Yazid b. Zuray` (3)

-

'Atlah b. klumayd (2)
'İbrâhim b. Sa`d (2)

-

Lays (1)
Sulaymân b. bilâl (1)

-

Sufyâ n(1)

- Yazid b. '1brâhim at-Tustari(1)
-

(Abdal'aziz b. 'Abi Salama (1)

-

'Ali b. 'Abi Zi'b (1)

-

Fudayl b. (İ yâçl (1)

Usâma (6)
- Yay b. Said (3)
- Ca`far b. `Awn (1)
- `Abdallâh b. Idris (1)
- Wakic b. al-Carrâh (1)
Bakr b. (Ayyâs (1)
- 'Abû 'Ahmad Muh. b. `Abdallâh (1)
- 'Abdarrahman (1)
- Mulı. b. Fuçlay1(1)
-

İbn Numayr ( ı )

- ( Ubaydallâh (1)
Yûnus. b. Muh (1).
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`Abdallâh b. Muh. b. 'Abi'l-DAswad 2 (14)

-

Muckz (2)

— 'Abû 'Us a- - ma (1)
— Qurayş b. 'Anas (1)
— 1-jumayd b. al-'Aswad ve
Yazld b. Zuray` (1)
— `Abdalcazlzb.`Abdişşamad(1)
— al-Façll b. al-cAlâ' (1)
— klaramayy (1)
— `Abdalv"abid (1)
— Yabyâ (1)
— Muctamir (2)
— 'Abû Damra (1)

O

`Abdallâhb. Muh. b. 'Asmâl (1 1)

'İsınWil (1)

-

Mâlik (5)

N'alic (6)

Bulıfirrnin Kaynakları F. 14

Hişam b Yâsuf (37)
Sufyân b. `Uyayna (42)
- cAbdarrazzaq (19)
— Wahb b. Carisr (13)
— 'Abû Tamir `Abdalmalik b `Amr (15)
— Mucawiyat b. 'Anın (14)
— Yahya b. 'Adam (16)
Yilnus b. Muh. al-Bakdadf (6)
`Uşn-iân b. 'Umar (6)
— `Abdaşşamad (3)
clkşim (3)
`Azhar b. `Awn (2)
— `Abdalmalik b. `Amr (1)
`Arim (1)
— İ bn Mandi (1)
Muh. b. Fuçlay1(1)
Şababa (1)
Muh. b. `Abdallah al-cAsadi (1)
— 'Abû Hafş `Amr (1)
— Yahya b. Macin (1)
Rawh b. `Ubada (1)
— Yazid (1)
— Haşim b. al-Qâsim (2)
— Ishaq al-cAzraq (1)
— `Abdaraziz b. maslama (1)
— Marwân b. Mucawiya (1)
Hibban (1)
— Yacqûb b. 'Ibrahim )(1)
— Haramayy b. `Ammara (1)
`Arnr b. (Awn (1)
(1)
— 'Ibrahim b.
`Abdalmalik b. `Amr (1)
'Abû 'Ahmad az-Zubayri (1)

(51. 229. Rs 266 ; Tt VI. 9.

CN1

`Abdallâhb. Muh. al- Cu'ff ( 1 97)
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`Ubaydallâh (1)

`Abdallâh b. Sa`fd al-Kindis (1)
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`Abdallâh b. Ra câ b.

-

'İsrâ'il (10)

al-Marwazi (14)

Şdba (1)
-

'Abû'n-Naçlr (4)

— `Abdallâh b. Bâkr (2)
Yazid b. Zuraı (2)
— Yazid al-(Adawi (1)
Yazid b. Hârtin (1)
— Wahb b. Carir (1)
— an-Naçir (1)
— Hârûn b. 'Ismâcil (1)
—

'Abû klâtim al2Aşhal (1)
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Malik (272)
>,
u)

— Lay ş (57)

cıd

— !bn Wahb (4)
7:3

CO

Yahyâ b. Hamza (1)

<0;$
Tzt

`Abdallah b. Salim
al-Humsi (1)

`Abdall'ahb. Yazid

-

Sdid b. 'Abi 'Ayyab (5)

— klaywa (5)

al-HaşimI l(6)

— Layş (1)

-

Kahmas b. al-Hasan (1)

-

Muctamir b. Sulaymân (3)

'Abû `Alt al- klanafi (2)
^o 000

Mahbab b. al-Hasan (1)

19
`Abdallâh b. az-Zubayr
al-klumaydll (33)

20

21

`Abdalmuta`â1 b. Tğlib 2 ( )

`Abdalquddils b. al-Fjaccâc (2)
)Abill-Muğira 3

Marwan b . Mdâ wiya(1 )
2
3

(5) unısnix .q piretA\ -le

Ibn Wahb (1)
c4
,-<
--.3
2

Öl. 219. Rs 265 ; Tt V, 216.
ol, 226. Rs 329; Tt VI, 379.
öl. 212. Rs 323 ; Tt VI. 369.

'Awzâ'i (2)

1
`Amr b. al-klâri ş (1)

I

Qatâda (1)

'Aras (1)

ı•..)
•—■

22

23

cAbdalquddas b. Muhammad (1)

`Abdarrahim al-Muharibt (1)

`Amr b. `2ksim (1)

Zâ'ida

24
`Abdarrahman
b. Hammad 3 (1)

İbn 'A wn (1)
Hammâm b. Yahya. (1)

Humayd at-Tawil (1)
Muh. (1)

İ slıâq b. `Abdallâh
Talha (I )
b.

`Anas (1)

Rs 323 ; Tt 370.
21°. Rs 265; Tt V, 216.
3 01. 213. Rs 291 ; Tt VI, 164.

1

'Anas (1)

•

26

27

`Abdarralımân b. al-Mubarâk2 (8)

`Abdarratı mân b. `Abdalmalik
b. şayba 3 (2)

25
`Abdarrabmân
b. lbrâhim

3

R3

292 ; Tt VI, 221.

5pfupri3 -1< <qv, uqi

() ' ı.rum.repqv,

( ı ) p kez

(I ) u.unv,
öt. 245. Rs 291 ; Tt VI, 131.
2 Ö1 . 22R. Rs 293 ; Tt VI, 131.

(j ) pLus .q

•CL

•cı

>1.1

tsı

`Abdarrab mân b.al-Mukira(1 )

al- -)Awzâ'l (1)

'X

pu lutuRı:ı

al-walid (1)

.q qıquf_ı —

ad-Dimaşql (1)

28

29

30

`Abdassalâm b. Mutahhir 2 (1)

C Abdalw4id b. Ğiyâş 3 (1)

kiâtim b. lsmâ'il (2)

`Umar b. 'Ali (1)

`Amr b. Maymûn (1)

Ma'n b. Muh. al- Ğaffârl (1)

Sulaymân b. Yassâr (1)

(I )Jnsn> •ci • .iinw —

`Abdarrahman b. Yûnus i (2)

öl. 248. Rs 293 ; Tt VI, 263.
2 öl. 224. Rs 324 ; Tt VI, 325.
3 01. 238. Tt VI, 438.

217
— Şucba (137)
— İbn 'Abi Zi'b (31)

cn

'Adam b. 'Abi

— Şaybân (5)
— İsrâ'il (2)
— Layş (2)
— Sulaymân b. al-Muğira (1)
— 1-jafs b. Maysara (1)
Warqâ) (1)

Cn

`Abdan b. `Uşman b. Cabalal(11 1)

`Abdat b. `Abdallâ h2 (6)

`Abdaşşamad (3)

Yabyâ b. 'Adam (2)

Husayn al-Cucfi (1)
-

`Abdallâh b. al-Mubârak (65)

— `U şmân b. Cabala (19)

— 'Abû Hamza (24)

Yazid b. Zuray` (3)

34
`Affân b. Muslim 1 (1)

1

Dâwûd b.
'Abt'l Furât (1)

Abdallâh b.
Burayda (1)

35

36

37

'Ahmad 2 (1)

'Ahmad b. `Abd. 3 (1)

'Ahmad b. c_Abdalmallic
b. wâqid 4 (4)

`Ubaydallâh b.
Muckz (1)

1

Muz (1)

Şucba (1)
'Abil'1: 'Aswad (1)

2
3
4

Ol. 220. Rs 407. Tt VII, 230.
Bu râvinin künyesi tesbit edilememi ştir. Bk. Tt. VII. 7.
öl. 252. Rs 11; Tt I, 48.
öl. 222. Rs 11; Tt II, 45.

Rawh (1)'

(Aw f (1)

klammâd b. Zayd (4)

39

38
'Ahmad b.
'Abi (Amr (2)

'Ahmad b. Abi Bakr
muscab 2 (3)

40
'Ahmad b.
'Abi Dâwild
Cacfar
al-Munâdi 3 (1)

41
'Ahmad b.
al-klaccâc (1)

'Anas b ` İ yâd (1)
Rawh (1)
cUbaydallâh (1)
Said b.
'Abi `Arilba (1)

Nâf (1)

'bn 'Umar

Ol. 260. Rs 9 ; Tt I, 24.
01. 242. Rs 8; Tt I, 20.
OL 272. Rs 12; Tt 1<, 326.
222. Rs 9, Tt I, 22.

`Ubaydallâh
al- )Asca`f (1)

Alımad b. Isâ (5)
b 171asn3

I 'Abû'l-Hasan

İbn Wahb (D)

'Mm. b. Muh. b Hanbal (1)
1
Muctamir b. Sulay~ (1)

I

I

1

Sufyn

Z'4

(51. 220. Rs 9 ; Tt I, 26.
<51. 250. Rs 9 ; Tt I, 24.
243. Rs 7 ; Tt I, 64.
öl. 242.
8 ; Tt I, 13.

'Ahmad b. ' İshâq
as-Sulamt 4 (6)

5
ır

(i) esım qmiuptecin, —

1

3

.

WiguirL •cı uvtu §n,

'Ahmad b. al-Hasan 2 (1)

'Ahmad b. Humayd(1)

45

44

43

(r)p&eqn, •q —

42

221
— `Anır b. Yay b. Said(3)

'Abmad b. al-Miqd'am allc11 3 (9)

— 'İbra'him b. Sacc1(2)
— al-Fuçlayl b. Sulaymân (6)

— Muh. b. `Abbarratımân
at-Tafawt (2)

— 151, âlid b.

Mub. b. Fuday1 2 (3)

'Abmadb. 'İşkâb i (3)

-

(1)

al•cAlâ (1)

— Fuçlayl (1)

— `Ammârat b. al-Qacqâ` (1)

222
— 'İshaci b. manşûr (2)

— Bişr b. `Amr (1)

cı)
--;?;
E
<
,

<

— Hammâm (1)

pAkimadb. 'Abi Racâ s ( 13)

— Wahb b. Carir (2)
— an-Naçlr (6)
— Yahya b. 'Adam (2)
— 'Abû `Usama (2)
— )613aci b. Sulaymân (1)
— Salamat b. Sulaymân (1)
— Mucawiyat b. `Amr (1)

'İsmacil b. 'Abi Halid (2)
`Abdallâhb. al..Mubarâk2 ( 1 7)

'Ahmadb. Muh. al-Marwazi 1 (1 7)

— az- Zuhrf (3)

— a12Awzdf (2)
— Hişam b. `Urw•(2)
— Yahya b. Sacid (1)
-

İ bn Curayc (1)

— Aşim (1)
Sutba (1)
Yûnus (1)
Sufyân (1)
— Humayd at-Tawil (1)
— Mûsa b. `Uciba (1)

53

52

'Alımad b. 'Abi
Şurayb 2 (3)

'Aiı mad b Sinân (1)

54

55

'Abmad b. Şâlib
al-Mışri B (28)

'Abmad b. Şabib b.
Sacid 4 (4

<51. 259. Rs 7 ; Tt I, 34.
451. 240 dan sonra. Rs 10 ; Tt. I, 44.
ol. 248. Rs 10 ; Tt I, 39.
8
4 Ol. 229. Rs 10 ; Tt I, 36.

mrpqv, —

(z) usuctuv,

Warqâ (1)

qvippAucin c

—

Yazid b. Hârân (1)
Şabib b. Said (4)

Yilnus (4)

1
2

ts.D
<J3

▪

'Ahmad b. Yûnus (65)

I
—

Rs. 11 ; Tt I, 44.
öl. 261. Rs 7 ; Tt I, 61.
3 <51. 213. Rs 12; Tt I, 91.
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(ii) p,us•q

I
Şurayh b.
Maslama (10)

!

I
'Ismacil b. Mucâlid (1)

umpıcti, —
(Q) ıii.eq nz —

'Abmad b. Yaşciûb
al Kafi 3 (4)

(c)uumus cı

'Abmad b. `Usman
b. Hakim 2 (10)

2

59

(£

'Atımad b.
'Abi't-Tayyib 1 (1)

I
Bayân b. Bi şr (1)

58

57

56

225
-

Sufyân b. `Uyayna (196)

— Yacqûb b. ' İ brâhim (8)
— Carir b. `Abdalhamid (7)

b. `Abdallâh al- Madini 2(2 94)

— al-Walid b. Muslim (5)
— Yahyâ b. Said (9)
— Biş r b. al-Mufaçldal (5)
—
'Usâma (3)
— 'Azhar b. Sa:d (4)
(Abdarrazzâq (3)
'Abû Safwân `Abdallâh b. Sacid (2)
b. 'İbrâhim (5)
Mucâz b. Hi şâm (2)
— Yazid b. Zuray` (3)
— Ma'n b. cisâ (2)
şabâba (2)
(Abdarrahmân b. Mandi (3)
— Hişâm b. Yûsuf (3)
— Muh. b. Ijâzim ('!.)
— Marwân b. Mu`âwiya (1)
Mut' b. Bişr (1)

Bulıârî'nin Kaynaklar ı F. 15

- 226
-

Muh b. cAbdarrahmân 'Abill-Munzir (1)
NIarbIlm b. `Abdal'aziz (1)

— Said b. 'Âmir (1)
— 'İ brahim (1)
— Yasuf b. al-Mâci şün (1)
— `Abdal aziz b. 'Abi Hazim (1)
Muh. b. az-Zibriqân (1)
— Haş in (1)
'İshaq b. Said (1)
Mâlik b. Sacir (1)
— `Abdallâh b. Yazid (1)
Hâtim b. '‘I,/ardan (1)
— Haramayy b. `Ammâra (1)
— 'Abdal'aziz b. cAbda şşamad (1)
Bişr b. as-Sariy (1)
— Ad-Pahhak b. Mahlid (1)
al-Façll b. `Anbasa (1)
İ bn `Ulayya (1)
Muctamir (1)
— 'Anas b. ciyad (1)
— Muh b. Cdfar (1)
— Yazid b. HârtIn (1)
— Haşim b. al-Qâsim (1)
— 'Abdal 'acia (1)
— Muh. b. `Abdallah al- )Anşâri (1)
Bakr b. `Ayyâ ş (1)

öl. 234. Rs. 356 ; Tt. VII, 349.

— Wahb b. Carir (1)

227
-

`Ab iallâh b. al-Mubârak (2)

Bişr b. Mut> (1)
-

Qatâda (2)

— al-)A`maş (2)

Şubat b. al-klaccâc g (13)

— Mdbad b. ,I-jâlid (1)
— Mut'. b. Cubâda (1)
`Anas b. Strîn (1)
— Sayyâr (1)
— 'AVİ Zubyân (1)
— 'Abû Hamza (1)
— 'Ayytib (1)
Camra (1)

`Ali b. `Ayy4 ı (6)

cn

b. al-Ca`d2;( 13)

— Manşûr (1)

-

'Abû Ğassân (.3)

Sucayb b. 'A bt Hamza. (2)

I-jurayz (1)

66

67

68

`Abi b. al-Hakam
al- )Anşârt 1 (2)

`Ali b. al-Hasan b.
Şactiq3 (1)

`Ali b. 'Abi Hâşim 4 (1)

'Ali b. al .Hayşam ' (1)

Huşaym (1)

Mucallâ (1)

'Abû `Awâna 2 (2)

• `Abdallâh b.
al-Mubârak (1)
al-cAwâm b.
Hawşab (1)

Huşaym (1)

(I ) buı sevy •q Kgs

(I ) ucrebui —

65

2
3
4

ibn `Awn (1)

Ol. 226. Rs 356 ; Tt VII, 310.
Ol. 170. Rs 546 ; Tt IX, 116.
(51. 215. Rs 353 ; Tt VII, 298.
Rs 357 ; Tt VII, 393.
Rs 357 ; Tt VII, 394.

Humayçl (1)
Nâfic

ıbrâhirn b.
`Abdarrahmân (1)
`Anas (1)

ot •

72

71

69

70

`Ali b. Hucr 1 (2)

'Ali b. 'İ brâhim 2

'Ali b. Muslim 3 (5)

I

Rawh (1)

1
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Sucba (1)
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Mâlik b. Sacit- (1)
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Hişâm (1)

I

Sulaymân (1)

c-,

`Urwa (1)

I

.-,
,-.
,-,
.._.-

.......

'Ali b. Salama 4 (1)

Zakwân (1)

,.
(

Hurayra (1)

(Ol. 244. Rs 354; T t VII, 293.
(51. 262. Rs 355; Tt VII, 281.
3 Ol. 253. Rs 357; T t VII, 382.
4 öl. 252. Tt VII, 328.

2

kişa (1)

`Anar. b. 'Ali b. Bahr al-Bâhilt 2 (50)

`Arnr b. `Awn 3 (12)

230
— Hâlid b. `Abdallâh (5)

Huşaym (4)

— tiammâd b. Zayd (3)
— Yahya b. Sacid (19)
— ›Abil `Aşim (11)
— Muh. b. Fudayl (2)
— 'Abû Qutayba (2)
— (Abdarrahman b. Mandi (2)
— Muctamir b. Sulaymân (1)
— `Abdalwahhâb (1)
— Wahb b. Cadı- (1)
— 'Azhar b. Sacd (1)
— Yazid b. Hârûn (1)
— Fuçlayl b. Sulaymân (1)
— Muh. b. Cdfar (1)
— `Abdallah b. Dawûd (1)
—
—
—
—
—
—

tlalid b. klari ş (1)
(Abdal'acla (1)
İbn 'Abi 'Adi (1)
Mdaz b. Mucaz (1)
Mu'az b. Hi şam (1)
Muz b. Hani (1)

-

(Abdarrahman b. Mandi (13)

— Muh. b. Cdfar (2)

cAmr b. (Asim b.
'Ubaydallâh ' (1)

'Anı t- b. Hâlid b.
Farrün, 2 (2 l)

(Amr b. cisâ b.
Suwayd 3 (2)

1

1

Hammâm (5)

I

tQatâda (5)

Zıı

1
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'Am) b.
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58,
I Öt: 213. Rs 367; Tt
2 öl. 229. Rs 371; Tt. VIII, 25
Rs 371 ; Tt VIII, 87,
4 öl. 232. Rs 368; Tt V1 ı, 36,

Mulı b. Hasar. 4 (16)
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— Ya`cıûbb.İbrâhlin(2)
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`Abdallâh b. Wahb 4 (21)
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O .0"'
ı-,, .1.<

1...& 133>

( I )uv I
<51. 219. Rs 364; Tt VIII, 33.
Öl. 238. Rs 365 ; Tt VIII, 35.
öl. 225. Rs 51 ; Tt I, 362.
4
Ğoi. 197. Rs 260 ; Tt VI, 71.

I
'.<
C>

C

ckisa (1)

2

I

(6)sliVi-1-Iu

I

İbn 'Abi Mulayka (1)

'Aşbağ b. al-Farac al-M ışrt 8 (21)

`Arnr b. Zurâra 2 (14)

</bur b. ar-Rabic b.
Târiq (1)

Lay..ş (1)

82

81

80

`Aşim b.

85

84

83

'Ayyûb b. Sulaymân 4

(7)

'Abû Bakr b.
İbn 'Abi Zi'b

Ayyâş b.

(7)

(23)

'Uways

Sulaymân b. Bilâl
c PPW, —

N

(yı )VI,

(I)

(I )g2 Pnd

uıllsniAl •q

N

(I ) P! flUmt2Pc1V)

goN

(I )

<1mA'

(i,) ıangbny j -IEP!,PS

Şâlih b. Kaysân

Öl. 221. Rs 384 ; It V, 50
<51. 159. Rs 444 ; Tt IX, 303.
3 Ol. 226. Rs 403; Tt VIII, 199.
3 ol. 224. Rs 35; Tt 1. 404.
2

nj
t.ı3

Badal b. al-Muhabbir ı (5)

(I ) uıltwıqic .q Rı,rs

9
Lı

(I ) iSe tunğ •q ı puN -up

Bayan b. 'Artı r 2 (3)

Şdba (5)

Öl. 215. Rs 63 ; Tt 1, 424.
Öl. 222. Rs 60 ; Tt I, 506.
Öl. 254. Rs 53 ; Tt 1, 442.
1. Öl. 189. Rs 355 ; Tt VII, 384.
5 Öl. 238. Rs 52 ; Tt I. 447.
5 (51. 198. Rs 195 ; Tt IV, 117.

1
2
3

88

,„

89

Bişr b. 'Adam a

Bişr b. al-Rakam 5 (2)

Alî b. Mushir 4

Sufyan b. `1..Iyayna 6 (2)

(I )JışuN-ucueıv, umvs —

87

(I ) qpitupkeqn, —

86

▪

•

235
— Ma:mar (6)
Yûnus (6)
co
<ta

<oc2

01

— Mucâwiyat b. 'Abi Muzarrad (2)

ct

Said b. 'Abi (Arûba (1)

cf)
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.,:s

..d
..c
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Q
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..d

— `Aşim (1)
— Şucba (1)
— Milsâ b. `Uqba (1)
— al-I-jusayn al-Mukattib (1)

Hâtim b.

(2)

— Yay b. Sulaym (1)

Abû

c«

E

"C9.
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—

—

cry,
""c0

v).
-03

— 'AbiLi'd-Duhâ (4)

ect

<7.3

(6)

'İ brâhim (2)

E
— Abdallâh b. Murra (1)
— S 'd b. `Ubayda (1)

••

94

93
Cum'at b. `Abdallah ı (1)

Dawıld b. Şabfb 2 ( 1 )

1

I

Marwân (1)

Hammâm b. Yalıya (1)

Haşim b. Haşim (1)

I
1

1

`Âmir b. Sacci (1)

Sacci (1)

2
3

233. Rs 79 ; Tt Il, 110.
(51. 222. Rs 131 ; Tt III, 187.
öl. 212. Rs 228 ; Tt IV, 450.

•

95
ad-Qabljak b. Matilid 'Abû < Aşim3
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Sufyân (Sawri, İbn `Uyayna) (62)
Şaybân (21)
Zakariyyâ (14)
`Abdafâziz b. 'Abi Salama (5)
Sayf b. 'Abi Sulaymân (5)
Mis'ar (8)
`Abdarrahmân b. 'Ayman (5)
— Mâlik (5)
— Hammâm (4)
— 'Umar b. Zarr (4)
— a12A`maş (4)
(5)
— `Abdarrâhmân b.
— 'Aflah b. Humad (3)
— Zuhayr (4)
— Hişâm (2)
— Sacid b. 1.1bayd (2)
— Muh. b.Tâlhâ (2)
'İbrâhim b. Nâfic (2)
— 'Isrâ'il (2)
— Nâfic b. 'Umar (1)
— Ma`mar b. Yay (1)
b. Muh. b. Zayd (2)
— Warqâ (1)
— 'Abfil-(Umays (1)
Şihâb (1)
—
- al-Mâcışün (1)
— `Azrat b. Sabit (1)
— 'Ishâq b. Sacid (1)
— cAbil'12Aşhab (1)
— ibn 'Abi `Anbasa (1)
— ibn 'Abi Zi'b (1)
— `Abdassalâm (2)
— Zuhayr (1)
—
—
—
—
—

-.re JuheD•ct qviinpqv, —
iiı13

,ucıv, —
ti

1 Ol. 255. Rs 412; Tt VIII, 277.
4 öl 248. Rs 413 ; Tt VIII, 289.
3
Ğoi. 225. Rs 415; Tt VIII, 265.
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al-Hasan b.Mulıammad (1 )

`-<

Farwat b. 'Abi i-Mağrâ 3 (13)

al-Façll b.
Yacciiib 2 (5)

al-Façll b.
Sahil (3)

.X
sı)

99

98

97

`Ubaydat b. klumayd (1)

`Abdalmalik b. `Umayr (1)

Miscab b. Sacci (1)

Saşcl (1)

b. Mushir (12)

Hisâm b. `Urwa (12)

`Urwa (12)

▪

▪

100

101

102

Hârfin b. al• )Aş'aş ı (1)

al•Haysam b.
Harica 2 (1)

Hiş âm b. (Abdalmalik 'Abıll-Walid 3 (112)
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Şakir b. Cuwayriya (1)

Nâfic (1)

Hişâm b. `Urwa (1)

`Urwa (1)

.z- .....

I

İ

I

I

-

g

N"-

,-> --

4

cıı

".

sn..
,--,
...—

1-■"3

cr

;,"L,

i

I

V)

ı

I

r-•.

<İ2
P,

P,
IC/2

Fr :"I■,3

,„ ,._„.
1—`

P-

r

I
=

.1
.-12> ,— •

5o»

rı

Rs. 551; Tt XI, 4.
öl. 217. Rs 555 ; Tt XI, 93.
3 öl. 227. Rs 548; Tt XI, 346.
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Hafş b. Maysara (1)

(O*"

Said Mawlâ
Bant Hâşim (1)

•

▪
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IL)

O

as- Sulami 4 (53)

klaccâc b. al- Minhâl

— Şubat b. al-Haccâc (30)
`Abdallâh b. 'Umar
an-NumayrI (6)
— Hammâm b. Yalıyâ (7)
Huşaym b. Ba şIr (3)
Sufyân b. cUyayna ( I)
— Cuwayriya (1)
— Cadı- b. Hâzim (1)
—

`Awâna (1)

— Muctamir b. Sulayrnân (1)
— Yazid b. ibrâh'im (1)
`Abdal'azIz al-Mâci şün (1)

— Qatâda (15)
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NA Hamza (1)

— 'Abü Camra (1)

— Şadaqat b. Hâlid (1)
<cd
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— Yay b. Hamza (1)

108

Hafş b. 'Umar b.
al-Hari ş ı (62)

al-I:lakâm b. Mûsa b.
Zuhayr 2 (1)

al-Hakam b. Nafi'
'Abirl-Yamân 3 (257)

Hamdan b. 'Umar 5 (1)

Şucayb b.
'Abi Hamza 4 (257)

'Abfi'n-Naçir (1)
Haşim b. al-Qâsim

-< X X

»Clı

Yahya b. Hamza (1)
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(çt, oupogi:4 -ir

o

9

`Abdarrahmân b. Câbir (1)

al-Qâsim b. Muhaymira (1)

Bubarrnin kaynaklaıiı F. 16

'Abil Burda (1)

z
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(T OPPti!Z -z,DqVc —

107

ıqv, •ci qvilupqvc —

106

109

`Ubaydallâti
al- )Aşca(1 (1)
Sufyân (1)
Mulıariq (1)
Târîq (1)
`Abdallah (1)

I Öl. 225. Rs 93; Tt II, 405.
2 Öl. 232. Rs 101 ; Tt ll, 439.
3 Ol. 222. Rs 102; Tt 11, 440.
4 öl. 162. Rs 210; Tt IV, 351.
2 Ol. 258. Rs 11 ; Tt 1, 63. Ad ı « )Akutad b. ( Umar» olup BubIiri'de « klamdan » lakab ıyla zikrolunmuştur.

110

111

Hamid b. `Umar
b. Hafş ı (5)

Hammad b. ljumayd 2 (1)

112

113
al- Hasan b. (Abdalcaziz
'Abû `Ali a (3)

al-Hasan 3 (2)

Şubat b. al-Haccac (1)

Sa`d b. 'İbrahim (1)

Muh. b. al- Munkadir (1)

2
3
4

ol. 233. Rs 115; Tt Il, 169.
Rs. 104; Tt 111, 6.
Künye ve nisbeti malenn de ğildir. Bk. Rs 84; Tt Il, 32°.
öl. 257. Rs 83; Tt Il. 291.

() viçirey •ct tipitepqv, —
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(t) uussufq viçxluy,

Mucaz b. Waş r (1)

(i )
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cUbaydallah b. Muaz (1)

116

117

al-Hasan b. 'Ali
al-Huzali (1)

al-Hasan b. Bi şr
b. Silm 2 (2)

al-Hasan b. Halaf
b. Ziyâd 4 (1)

al-Hasan b. ' İshâq b.
Ziyâd al-Mârwazi 5 (2)

`Abdaşşamâd b.
'Abdalwâris (1)

Mucâfâ b. (İ mrân
b. Nufayl 3 ı 2)

'İshâq b. Y ılsuf (1)

Muh b. Sâbiq
at-Tamimi° (2)

<51. 242. Rs 81; Tt 11,
2 Öl 221. Rs 83 ; Tt 11, 255.
3
Öl. 206. Tt X, 199.
4 Öl. 246. Rs 83; Tt II, 273.
5 Öl. 241. Rs 83; Tt Il, 253.
6 Öl. 213. Rs 44 ; Tt IX, 174.

Bişr Warqâ (1)

İbn 'Abi Nacilı (1)

Mucâhid (1)

'Abdarrahmân b. 'Abi
Laylâ (1)

(T ) ıum.?! IN

Marwân al- )A şğar (1)

— `Us mân b.al-)Aswad (1 )

Sulaym b. Hibbân (1)

(i ) utupp rıt) 'ci uPU Z

115

'cı )umnı —

114

t.D

mt.

) Abiiı'l- )Ahwaş

(t) piiruırıfq - ızt lugrçucin, —

P

(17 ) ı §ıg tıciv, —

S>>

al-Hasan b. Muh. b. Sabbatı az-Zdfarâni 5 (9)

al-Hasan b. ar-Rabic
b. Sulaymân
Sallâm
b. Sulaym 7 (6)

'Abti Awanâ
al-Waddalı 4 (7)

(i )

op33.efi

—

•q 1, ctys, —

al-Hasan b. Manş ür al-Hasan b. Mudrik2(7)
b. İbrâhim
al-Bağdadi 1 (2)
Yahya b. Hammad' (7)

(t)

121

120

119

118

C7'

cr
P>

cr
cr
R.

Rs 84 ; Tt 11, 322.
Rs 84; Tt Il, 321.
3 Ol. 215. Rs 559; Tt XI, 199.
4 (5]. 176. Rs 545 ; Tt XI, 116. )Abil )Atııâna'n ın kitabı na, senedlerinden birinde (1, 73) şöyle i şaret etmektedir.
«kladdasanâ'l-Hasan b. al-Mudrik, qâla lıaddasanâ Yalıyâ b. klamınâd qâla )abbaranâ )Abfi cAwâna ismuhu'l-Waçbjâtı
min kitâbih ... ilh.»
7 Öl. 179. Rs 197 ; Tt IV, 282.
6 (51. 221. Rs 81; Tt Il, 277.
3 öl. 259. Rs 84 ; Tt 11, 318.
2

124

123

122

Hassan b. `Abdallah
al-Wasitf3 (1)
al-Hasan b. 'Umar
b. Şaqlq ı (5)

al•Hasan b. Şabbah al-Bazzâr al-Wasitl 2 (9)

al-Mufaçlçlal b.
Façlâla (1)

125
Hassan b. Hassan alWasiti b. 'Abi `Abbad 4 (5)
Hammâm b. Yahya (5)

<Aqil (Uqayl b. Hâlid 1
P,

İ bn Şihab az-Zuhri (1)
(£) bıcius

Z

(y ) b uızvciu b w:19 , —

P

(r ) uppqn, •cı

(7. )c aç-InZ •(1PI z2 )ç

— Mdtamir b. Sulaymân(3)
Öl. 232. Rs 84; Tt 11, 308.
(51. 249. Rs 83; T t 11, 289.
3 Öl. 222. Rs 94; Tt 11, 250.
4 Ol. 213. Rs 94; Tt Il, 249.
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al-Husayn 3 (1)

Hibbân b. Müsâ t (22)
1

`Abdallâh b. al-Mubârak 2(22)
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Cdayd b. `Abdarralınnan (1)

Sâlirn al- )Aftas (1)
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1
Marwân b. Sucbâ(1)
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ciVi şa bint Sa`d (1)
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1
Sa`d (1)
ibn 'Abbas (1)

ÖI. 231. Rs 116 ; Tt Il, 175.
2

1

al-Façll b. Mûsâ (1)
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Husayn b. Huray ş_ b.
al-Hasan 4 (1)

Sdi b. Cubayr (1)
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1
'Ahmad b. Mani` (2)

128

IN. 181. Rs 259 ; Tt V, 382.

3 Bu İ-ayinin küny e ve nhs.beti kat'i olarak tayin edilememi ş , bir kı smı bunun "al-klusayn b. Malı . b. Ziyâd an-Nis'abüri„ di ğer bir k ısmı ise al-Husayn b.
Yalıya b. Cacfar al-Bikandi„ oldu ğunu söylemi ş lerdir. bk. Rs 88; Tt 11. 276.
4 öl. 244. Rs 87; Tt 11, 333.
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Halaf b. Hâlid
al-Quraşi2 (1)

Hâlid b. Haliyy
bâ'l-Qâsim' (1)

Yûnus b. Muhammad (1)

Bakr b. Mudar (1)

Muh. b. Harb Hâtib
Muh. b. al-Walid (1)

Fulayh b. Sulaymân (1)

Cdfar b. Rabfa (1)

Hâlid b. Mahlid
al-Qatawâni 4 (28)

az-Zubaydi (1)
C/2

`Abdallah b. 'Abi Bakr
b. Hazm (1)

`Abdallâh b. Zayd.

2
3
4.

17..t •

cırâk b. Mâlik (1)
az-Zuhri
`Ubaydallâh b. `Abdallâh b. Mascıld (1)

'Abtl Salama (1)

'Ilm (Abbâs (1)

'Abü Qatada (1)

Ö. 247. Rs 87 ; Tt 11, 363. Rs : «Rawâ canhu )1-13:111âri fiwl-wada lı ad'isan wahidaa fî
Ol. 230. Rs 125 ; Tt III, 150.
Rs 122 ; Tt III, 86.
Öl. 213. Rs 121 ; Tt 111, 116.

Muğiratb. `Abdarralımân(1 )

Husayn b. 'Isa. b. Humrân
(1)

I.

132

131

Mus ıtâcl )Abdallâh

(9 ) ivirg •q

129

b. Zayd».

E

Sa`?d b. Cubayr ( 1)

248

— Sufyân aş•Sawri (7)
— Mis'ar b. Habib (7)
— 'Abdalwâhid b. 'Ayrılan (4)
— 'İbrâhtm b. Nâfic (2)
— Nâfic b. 'Umar (1)
— 'Umar b. Zar (1)
— Mâlik b. 'Anas (1)
— 'Isâ b. Tahmin (1)
Muz b. Muz (1)
<cct
Ctı
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— 'Umar b. 'Alt (1)

x.

— Muh. b. 'Abdallâh
al- )Anşârt (1)
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— Muctamir b. Sulaymân (1)
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— 'Abû Bakr b. 'Ayyâş (2)
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— lsrâ'11 b. Yûnus (2)
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— `Anas c. ` İyâçl<20)
-

Man b. `İsâ (8)

— 'Abû Damra (--=-2Anas b.
ciyâd) (13)
— Muh. b. Fuçlayl (12)
—

Yaklyâ b.`Abdallâhb. Bukayr3 ( 1)

—
—
—
—

b. Muslim (4)
İbn 'Abil-Fudayk (2)
'Abû Bakr b. 'Abi 'Uways(1)
Muh b. Ma'n (1)
İbn Vahb (1)

— 'İ srâ'îl b. Yûnus (1)

— Zuhayr b. Mucâwiyat
al-Cdfis ()
— İbn 'Abi klâzhn (13)

— klâtim b. 'isma'il (3)

— 'Ibrâhim b. Satcl (2)

140

141
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`Imrân b. Maysara 'Abil'IHasan al-Ba şrt 2 (13)
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Şaybân b. 'Abdarrahman
at-Tamimi (1)
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klusayn b. Mut>. (1)
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Qatâcla (1)
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'Ishâq b. 'Ibrahim b. `Abdarrahman al-Ba ğawi 3 (1)

(

i

(T ) imukeing •ci lupqv, —

(I) ,Xuınz •q pıny, —

'Ibrahim b. Müsâ b. Yazid
b. Zadân i (78)

142

'Anas (1)

(31. 220. Rs 18 ; Tt I, 170.
öl. 213. Rs 389 ; Tt VIII, 143.
3 ol. 259. Rs 31; Tt 1, 214.
2

251
—

`Abdarrazzaq b. Hammâm (25)
'Usâma klammad b. 'Usâma (16)

— Carir b. 'Abdalhamid (8)
— Rawh b. ( Ubada (6)
— Yahya b. 'Adam (5)
— klusayn al-Cu'fi (3)
— Muh. b. Fudayl (3)
al-Mdtamir b. Sulaymân (2)
— Muh. b. (Ubayd (2)
— an-Naçlr b. Şumayl (2)
—

b. Yûnus (2)

— 'Abdallah b. Idris (2)
— Mu'az b. Hişam (2)
— Muh. b. Bişr (2)
— Ya`ciab b. 'Ibrahim (1)
— `Abdal'aziz b. `Abda şşamad (1)

— al-Walid b. Muslim (1)
— Yahya b. Şahlı (1)
— 'ishaq al-pAzraq (1)
— al-Façll b. Mûsâ (1)
— Hafs b.

/aş (1)

— Sucayb b. bi:1aq (1)

1-4

Öl. 242. Rs 3 1; TL 1,

b. al-Haris (1)

252
Yacciûb b. lbrâh'im (16)
`Abdaşşamad b. `Abdalwâris (10)
— `Abdarrazzâq b. Hammâm (8)
— Habbân b. Hilâl (10)
— an-Naçlr b. Şumay1 (8)
— Rawh b. (Ubâda (1)
— Wahb b. Carir (5)
Hâlid b. `Abdallâh (10)
— Yay b. Sâlih (3)
— 'A bâ `AŞİ M (2)
— `Affân b. Muslim (2)
Bişr b. Sucayb (2)
— cUbaydallâh (2)
`İsâ b. Yânus (2)
—

'Usâma 1.-lammad b. 'Usâma (2)

— `Abdallâh b. Numayr (3)
Yazid b. Hârân (3)
Cadı- b. `Abdalwâbid (1)
Muctamir b. Sulaymân (1)
— 'Abdarrahmân b. Mahcbs (1)
— Muh. b. al-Mubârak (1)
— 'Abâ'l-Mukira (1)
`Abdat b. Sulaymân (2)
'Abû 'Âmir al•cAqacil (1)
— Hârûn b.

(1)

— Waki< b. al-Carrâh (1)

Ol. 238. Rs. 28 ; Tt. 216.

— Muh. b. Yilsuf (2)

• ▪▪ -

Yfısuf b. Yacciûb (1)
Sulaymân b. at-Taymt Mawlâ
Bant Sadüs
'Abû Miclaz (1)

'61)4 b. Man şûr b. Bahrâm
at-Tamil-ni 8 (23)

'Ishâq b. 'Abi (lsâ2 (1)

Yazid b. Flarün (1)

Şubat b. al-klaccâc (1)

Qatâda (1)
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(9)Epmn q fink —

b. lbrâhim aş- şawwâf
al-Başri 1 (1)

147

146

( ı ) utu.vH mz2A. (£) um unıreH •q truzz2ınpq y,

145

051. 253. Rs 32 ; Tt 1, 216.

2 Bu râwi ayr ıca 'Islıâq b. Cib-

tanınmıştır. Bk. Rs 32 ; Tt I,

rîl

228.

t.:
3

(51. 251. Rs 30 ; Tt I, 249.

Yûnus al-Qasim (1)

'İshâq b. 'Abi TaIhat
al-)Anşâri (1)

'Anas b. Mâlik (1)

b. 'Abbân
al-Warrâq al- )Azdi5(5)
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14

(I) }fe.tp,cinw -re•q tipırepciv,

`Umar b. Yilnus (1)

'İshâq b. Yazi'd4 (4)

—

(z ).11§rg •q uviiug —

Hâlid b. `Abdallâh b.
`Abdarrahmân al-Wâsiti 2(10

(£) unırel:«1

'İshâq b. Wahb b. Ziyâd al-cAllâf 3 (1)

151

cıxe )IS—

cishâq b. Şâhin 'AVİ Bişr
al-Wâsitil (10)

150

•cı

149

(ı) b v q9,

148

öl. 250 yı lı ndan sonra. Bk. Rs 32; Tt I, 236.
01. 177. Rs 119 ; Tt III, 100.
3 öl. 255. Rs 33 ; Tt 1, 253.
4 Bu râvinin ad ı «tat-5'Am al- )alı wal kitaplar ında « )IsiAci b. Yazid» ve « )Iskı âq b. Yazd )Abirn-Nac/r ad-D ımış cti
olmak üzere iki yerde geçer. BuIiari iki yerde (II, 107; V, 152) «Ist ıaq b. Yazid, iki yerde de (IV, 42; V, 57) « )Islı âq b.
Yaiid ad-Dima ş ciI» şeklinde kaydetmi ş tir. Maltimat için bk. Rs. 31; Tt 1, 219, 256. (01. 227).
C)1. 216. Rs 27 ; Tt 1, 269.
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klariz b. %sinan (1)

`Abdallah b. Busr (1)
(9 17 I)s guVc
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(ç) p,us•:1 tuItgıql, —

(g) qiium uqi —

(ç) ıı usniAl -q !Iv,

— `Abdal'âzlz b. 'Abiklazim(1)

Fr

I Ol. 225. Rs 24; Tt 1, 294.
öl. 226. Rs 26 ; Tt 1, 310.
3 N. 211 ila 215 yılları arasında. Blc* Rs 407; Tt V11, 195.
2

Dişâm b.
'Abû 'İslıâq 3 (1)

b. 'Abi 'Uways
al-Madanf 2 (207)

'Ismâ'fl b.
'Abû
`Abdallah al-Kedi 1 (6)

(t) cppu ı •q iuurelus —

154

153

152

\o

256
— 'İbn Curayc (9)
— Yazid b. 'Abi `Ubayd (11)
— Hişam (Hişam b. klassan,
Hişam ad-Dastuwaci) (3)
— al-Cucayd b. `Abdarral ıman (2)
— klanzalat b. 'Abi Sufyân (3)
— `Abdallah b. Sacid b. 'Abi
Hind (1)
— Haşim b. Haşim (1)

cccs
—5

— (Abdarrazzad b.Hammarn(23)
— `Ubaydallah b. Müsa (6)
C
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— 'Abü 'Usarna Hammad b.
'Usâma (4)
— Şababa b. Sawwâr (2)
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— Sufyan (2)
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— Wahb b. Carir b.

(1)
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— Sacid b. 'Âmir (1)
— 'Abffn-Nadr Ha şim b.
al-Qâsim (1)
— an-Nadr b. Şumay1(1)
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Mâlik b. 'Ismâ'il b.
Ziyâd 'Abû Ğassani (25)
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160

161

Marrâr b. klammilya 'Ab ıl
'Ahmad a1-Hamadân1 2 (1)

Matar b. al-Façll
al-Marwazi3 (6)

Mdâz b. 'Asad b.'Abi
Sahbarat al- Ğanawl(8

1

Muh. b. Yay 'Abû
Ğassân al-Kinâni (1)
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Mâlik b. 'Anas (1)
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C)1. 219. Rs 481; Tt X, 3.
BuharVnin, kitabında (III, 192) yaln ız bir defa 481-1addasanfı )Abıl )Ahmad» tarz ında rivayet etti ği hadisin son
ravisi » )Abil )Ahmad» in tayininde inülâf vaki olmu ştur : «Faqil ık inna )Abı'i )Ahmad hözö huwa Marrfir hfıza wagila huwa
Muh. b. cAbdalwahhtı o al-Farra'` wacjila Muh. b. Y ılsuf al-Biykandi.•.» Bk. Rs 523; Tt X, 80. Marrfır'ın ölümü: 254. -Z
3 Cıl. 250 yılından sonra. Bk. Rs. 523 ; Tt X, 170.
4 ol. 220 civarı. Bk. Rs 438; 'ft X. 185.
1

2

(7'

•■•••1

164

A»

Col. 210 civarı Bk. Rs 488 ; Tt X, 193.
Öl. 219. Rs 507 ; Tt X, 236.
3 (51. 253. Rs 523; Tt X, 383.
4 Ğoı . 194. Rs 23 ; Tt I, 279.
Ol. 214. Rs 491; Tt X, 215.
2

(I7z) pıipfl
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—(Abda' aziz b. Mubtâr(7)

râ
Cr

Mu'ammal b. Hiş âm
'Abû Hişâm al-Yaşkuri 8 (6)

b. 'İbrâhlm ah
Macraf bi'bn `Ulayya 4 (6)

quıçAy, —

Mdallâ b. 'Asad
'Abirl-Hay şam
a1-13âşri ' (35)

() .euıltuu.L

Muz b. Façlâla.
'Abil Zayd 1 (26)

ciketinix\ —

163

(t ) yıçuınz •q plzuA —

162

165
Mdâwiyat b. `Amr
b. al-Muhallab b. `Amr
ah'Azdi 5 (1)

Zâ'idat b. Qudâma (1)

Hasayn b. `Abdarrahmân (1)

Sâlim b. 'Abi'l-Ca`d(1

Câbir b. `Abdallâh (1)

166
Muh. b. 'Abân b. Wazir
al-Ballı! 'Abû Bakr (2)

167

168

Muh. b. `Abbâd b. Mûsâ 'Abû
Ca`far al-Ba ğtlâdî (1)

Muh. b. `Abdafaztz b. Muh.
'Abû cAbdallâh âr-Ramii 3 (2)

Sufyân b. (Uyayna (1)

'Abû 'Umar Haf ş b. Maysara (2)

İbn al-'işbahâni `Abdarrahmân
b (Abdallâil ( i)

Zayd b. 'Aslam (2)

Ğundar Muh. b. Ca`far (2)
I
Şubat b. al-ljaccâc (2)
'Abû't-Tayyâh (2)

'Atâ b. Yassâr (2)
İbn

`Abdallâh (1)
Said al-kludri (2)

`Ali b. 'Abi Tâlib (1)

şeyhlerinden nakletti ği hadislerin ta'dad ıyla uğ raşan miiellifler aras ında, bu şeyhten nakledilenler hususunda bariz bir ihtilaf vard ır. Kitâb az-Zuhra müellifine gere mezkür hadislerin say ısı otuz sekiz, )Abü'l-Warid al-Bae?'ye göre ise «bir» dir. İbn klacar bu büyük farka i şaret etmekte fakat hangi tadad ın doğru olması lazım geldiğini söylemektedir. Bizim tesbitimize göre Buharî mezkrir şeyhinden iki hadis nakletmiştir. (Buhar? I, 121, 141). Öl. 244. Rs 457;
Tt IX, 3.
2 Öl. 234. Rs 445; Tt XI, 245.
8 Rs 462 ; Tt 14, 313.

170

Muh. b. 'Abdullah b.
1(10)
klavşab

Muh. b. `Abdallâh b.
b. 'Abi'sSalc 2' (1 )

(7 ) ıOug •q tuıçu g. nH —

(I )12§u9-1u )usgA-1,11qVc lUctsVc —

169

172

171
Muh. b. `Abdallâh b.
al-Mub'ârak 'AVİ Cdfar al-Ba ğdâdit 3 (2)

Muh. b. `Abdallâh b. Muh.
b. `Abdalmâlik ar-Raq4142)

Muctamir b. Sulaymân (2)
Muh. b. Abdallâh
al-)AnşârT (1)

Sulaymân b. Tırhân (2)

ibn `Awn `Abdallâh(1)

Miclaz Lâhiq b.
klumayd(2)

al-Qâsim b. Muh (1)

kişa (1)
■-• •

Rs 460 ; Tt IX, 253.
eı l. 254. Rs 461; Tt IX, 247.
3 Öl. 255. Rs 461; T t IX. 272.
4 ol. 220. Rs 442 ; Tt IX. 278.

1

2

261

— Mub b. Bişr (2)
Ya`lâ. b. `Ubayd (1)
— `Abdallâh b. Numayr (2)
— 'İshâq b. Manşar (1)
— Waki` b. al-Carrâh (1)
— İ bn 'İdris `Abdallâtı (2)
— Mub. b. `Ubayd (1)
— 'Abû 'Usâma klammâd (1)
-

Mub. b. Fudayl (1)

— Yazid b. Hârün (1)

— (Abdallâh al- 5Anşari (11)
— (Aşim b. 'Ali (1)
— Sacid b. 'Abi Maryam (1)
— klumayd at-Tawil (1)
— Mubamn.ad b. Sâbig(1)
— cAbdarâziz b. cAbdallâh (1)
-

klusayn b.

Mub (1)

— (Usmân b. `Umar b. Fâris (1)

—Mub.

b. `Ubayd (1)

— klammâd b. Mas'ada (1)

262
—

'Usâma Hammad b.
'Usâma (5)

— `Abdallah b. al-MuJarak (2)
Muh. b. Fuday1(1)
— 'Abû Mu`âwiya ad-Parir (1)
— lbrâhim b. Yûsuf b. 'Abi
'Ishaq (1)
— Sacid b. Sulaymân (6)
— Rawh b. (Ubâda (3)
— Zakaryâ b. `Adi (2)
— Said b. ar•Rabic al-Harawi (1)
— 'Abû Yabyâ'l-Ba ğdadi (1)
— Mdawiyat b. `Amr (1)
-

Hafş b. `Umar 'Abû 'Umar (1)

— 'Abû Bakr Şucât b. al-Walid (1)
— Hârûn b. Macrûf (1)
'AVİ Salamat al-Huzâ't

(1)

— `Affân b. Muslim (1)
— Yazid b. Hârûn (1)
— 'Abû Mdmar

b. lbrâhlin (1)

— Dâwûd b. Râşid (1)
— Muh. b. `Abdaliah
— Şabâbat b. Sawwâr (1)
— Mucalla b. Manşûr (1)
—

b. Cdfar (1)

— Surayc b. Yûnus (1)

'Ahmad (1)

263

— al-Mdtamir b. Sulaymân (7)
— Fuçlayl b. Sulaymân (12)
— `Umar b. 'Ali al-Muqadclami (3)
— Yaztd b. Zuray` (1)
— Hişâm b. <Urwâ (1)
— Yûsuf b. Yazid

Ma şar (1)

— Haramay b. `Annâra. (1)
— Hâlid b. al-Hâri ş (1)
— Sdbat b. al-Haccâc (17)
rn

el

?

`Umar b. 'Abi Zâ'ida (2)
.

— Makki b. 'İbrâhim (1)

— 'Abû Salama (1)

•

264
— Hammâd b. Zayd (59)
—

(Awâna Waçlçlâh (9)

— Carir b. klâzim (9)
— Mdtamir b. Sulaymân (5)
`Abdalwâhid b. Ziyâd (4)
— Mandi b. Maymân (3)
— Huşaym b. Ba şir (1)
— Ğundar Muh. 13, Ca`far (112)

O

co

Mut!. b. Başşâr b. cUsmân b. Dawıl db. Kaysân I ( 183)

— Muh. b. 'Abi 'Adi (21)
— (Abdalwahhâb as-Saqaff (11)
— Yahyâ b. Sa'id (13)

kita btn ın bir yerinde ( VIII, 1 3

— Sabit b. Yazid (2)

— `Abdarrahmân b. Mand1 (8)
— cUsmân b. 'Umar (5)
— Caffar b. (Awn (2)
— `Abdal'a% b. cAbdal'alâ (1)
— 'Abtl 'Âmir al-(Aqadf (1)
— Rawh b. `Ubâda (1)
— Mu`âz b. Ba şşâr (1)

aı

— Mucâz b. Mucâz (1)
E~

— Muz b. Hişâm (1)
— `Abdalmalik b. Ş abbâh (1)

en

•

— Haramay b. `Ammâra (1)

3

— Muh. b. `Abdallâh at-DAr şâri (1)

ce

5
—

e-4

am'
d

âF

rn

— cAbda şşamad b. cAbdalwâri ş (1)

— 'AVİ Bakr al-Hanafi. (1)
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182

183

184

Muh. b. 'Abi Ğalib
'Abıl `Abdallah
at-Tayalisf i. (2)

Muh. b. Ğurayr b. al-Waticl b.
'Ibrahim az-Zuhri 2 (3)
I
Yaccifilb b. 'Ibrahim b. Sacc1 3 (3)
I
'Ibrahim b. Saccl b. 'Ibrahim 4 (3)
I
Şaiih b. Kaysân al-Madani 5

b.
Muh. b. Hişam b.
Sulayman 'Abfi `Abdallah
al-Marwazi '3 (1)
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'Abü Bişr Ca`far b.
'Abi Wahşiya (1)
Mucahid (1)

ft)q.giı

I

Huşaym b. Ba şlı- (1)

`Abdarrahman b. 'Abi
Layla (1)
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4
5
6

Rs 466 ; Tt IX, 395. ölüm tarihine dair, biri (224) di ğeri de (250) olmak üzere iki muhtelif rivayet vard ır.
Rs. 463 ; Tt IX, 396.
01. 208. Rs 588 ; Tt IX, 380.
Ol. 183. Rs 16; Tt I, 121.
CIL 140 dan sonra. Rs 220-; Tt IV, 399.
Ol. 251. Rs 464; Tt IX. 496.

Muh. b. al-klakam
al-Marwazi I (2)

Muh. b. Harb b. Hirmân
an-Nişâ'i 4 (2)

an-Naçlr b. Şumayl 2(2)

I
'Abil Marwân Yahya b.
'Abi Zakariyâ b. ıiassân (2)

ucw, —

'bra'il b. Yûnus 8 (2)

I

Hişâm b. Urwa (2)
I
`Urwat b. az-Zubayr (2)

(t ) 1110 P1:1
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I
Ş azân al-'A swad b.
`48kmir '3 (3)
I
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Muh. b. Hâtim b.
Baz al-Bâşri 'Abû
Bakr 5 (3)
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Muh. b. 'Abi
Husayn Caf far
as-Simnâni 7 (2)
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223. Rs 458 Tt IX, 124.
2 (51. 204. Rs 530 ; Tt X. 437.
3 öl. 160. Rs 42; Tt I, 261.
4 (Dl. 250 yıl ından sonra. Rs 437 ; Tt IX, 108.
öl. 24). Rs 458; Tt IX, 100.
6 Öl 208. Rs 38 ; Tt I, 340.
Tt IX, 99. Bulıfıri, kitabında bir defa (V, 131) şeyhinden "Muh. b. 'Abil-Husayn„ tesmiyesiyle hadis nakletmi ş
olup (84) defa, hadis nakletti ği şeyhi «c Umar b. klafs b. Ğiygis (61. 222) 'in rivayetine vas ıta olarak kullanm ış. (Bk Rs
340; Tt VII, 435), bir defa da (III. 163) «Muh. b. Cacfar 'AVİ Ca1far» unvan ıyla kaydetmi ştir.
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I
Burda (1)

1

Hurayra

'Abû Mûâ (1)

2
4

Öl. 261. Ps 458; Tt IX, 122.
051. 261. Rs 458; Tt IX, 148.
Ol. 223. Rs 448 ; Tt IX, 418.
Ö l. 223. Rs 4 4; Tt IX, 328.
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Burâyd b. `Abdallâh b.
'Abi Burda (1)

1
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Muh. b. Mahbûb
'Abû `Abciallûh 4 (8)

'Ab'û (AwânaWaçlçMb(2)

-

1

1

'Abû Yahyâ'l- Himmânt
`Abdalhamid b.
'Abdarrahmân

Muh. b. Kask
al-`Abdi 'Abisi
'Abdallâh3 (61)

( 9S )il m 'eg -"

I

Muh. b. Halaf b. Târici
'Abla Bakr 2 (1)

ıcı v,

Muh. b. al •Husayn
b. lbrâhinı al-'Âmiri
'Abû Cdfar 1 (3)

192

191

190

189

193

194

Muh. b. Macmar 'Abil `Abdallâh
al-Bahrâni 1 (2)

Muh. b. Minhâl al-( Attâr
al-Mışri 2 (3)
i
Yâzikl b. Zuray` at-Tamimi. 3 (3)
l
`Umar b. Muh. b. Zayd b.
cAbdallâh b. 'Umar 4 (3)

(I) vvecin, .q ilmui
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031. 2:0. Rs 452; Tt IX. 466.
Ol. 231. Rs 451 ; Tt IX, 476.
3
4:51. 183. Rs 573; Tt XI, 325.
4
(51. 145. Rs 342; Tt VII, 495.
231. Rs 451; Tt IX. 475.
6 öl. 194. Rs 537; Tt XI, 151.

195

al

Muh. b. Mihrân al-Cammâl 'Abû
Ca`far ar-Râzi 5 (2)
I
I
al-Walid b. Muslim al-Qura şi° (2)
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Muh. b. Muqâtil al-Marwazi
'Abill-Hasan 2 (79)

opopuii -la —
)

(z 'ON

•q Dpium —
(i )

(z ) ike tun

N. 289. Rs 451 ; Tt IX, 439 ve Tarih Bakdad 111, 301.
Öl. 226. Rs 463 ; Tt IX, 469.
Rs 451 ; Tt IX, 481.

198
Muh. b. Musâ'l-Qattân
Cdfar al-Wâsiti a (1)
Sufyân al-klimyari Said
b. Yabyâ (1)
`Abdallâh b .al-Mubârak (7 1 )

Hâl id b. <Abdallâhal-W asiti1 )

3

Yabyâ b.Hassân b .Hibbân(2)

—

2

•q .q5uN-ur

Muh. b. Miskin b. Nuwayla
al-Hasan (3)

(t )l'Âgelf1) "clV.1) A

197

(T ) .Uming •q .ı§m

196

CAwf b. 'Abi Camila (1)
Muh. b. Sirin (1)
Hurayra (1)

+.0

-

270
— Yabyâ. b. Sa`fd (40)
— `Abdalwahhâb as-Saqafi (16)
— Ğundar Muh. b. Cdfar (10)
— Muh. b.

`Adi (10)

— Muz b. Hişâm (4)
— Mucâz b. Mucâz (1)
— `Usmân b. 'Umar (2)
— Yazid b. Hârû'n (2)
— Hâlid b. al-Hâris (2)
— `Abdarrahmân b. Mandi (2)
— `Abdal'acla b. `Abdal'aşlâ (2)
— 'Abıl 'Ahmad az-Zubayri (2)
— 'ishâq b. Yilsuf (2)
— Wald` b. al-Carrâh (1)
— Wahb b. Carir (1)
— Façll b. Musâwir (1)
—

`Amir al `Aqadî (1)

— `Abdallâtı b. `Abdalwâhid (1)
— Muh. b. (Abdallâh (1)
al-)An ş âri
— al-Walîd b. Muslim (1)
— Muh. b. klâzim (1)
— Yay b. Kaşir

Ğassân
'
(1)

— klusayn b. al-Hasan (1)
—

cAşim ad-pahhak b. Mahlid (1)

Öl. 252. Rs 45 1 ; Tt IX, 475.

— `Abdal'aziz b. `Abda şşamad(1)

200

201

Muh. b. an-Naçlr (1)

Muz b. Muz (1)

Şubat b. al-klacck (1)
<Abdalhamid Şahib az-Ziyâdi (1)

Muh. b. Sâbiq 'Abil Ca`far
at-Tamimi (1)

() uvuı ,nN -uu •q oke ıns —

Ubaydallâh b. Mu`âz (2)

Muh. b. Rafic b. 'Abi Zayd
al-Quşayri (3)

(i ) ıummus •q recw ciuğ —

(

202

Şaybûn 'Abû Mucâwiya (1)

Firâs b. Yahya (1)

aş-Şa`bi (1)

Câbir b. `Abdallâh (1)

'Anas b. Mâlik (1)

BuharVnin kitab ında sadece bir yerde (VI, 491) ve nisbetini tasrih etmeden hadis nakletti ği bu şeyhinin tayininde ihtilaf vaki olmu ştur. Bk. Rs. 494 ; Tt IX, 491.
2 öl. 245. Rs 438; T t IX, 160.
şeyhinden vasıtas ız nakletmi ş
3 ()I. 214. Rs 439 ; Tt IX, 175. Buhari, kitab ının sadece bir yerinde (IV, 14) bu
» Şaddasana Moh. b. Sabiq )aw b. Yacqüb canhu» şeklinde şüphe izhar etmi ştir. Kitab ının muhtelif yerlerinde, Muh.
b. Sâbiq'ten dizer ş eyhleri vas ı tas ıyla nakletmitir. Bk. Fath al bari V, 310.

Muh. b. Sackl b. Sulayrnan (1)
'Abıl Cacfar t (1)

Mut>. b. Said b. al•Walid al-kluzâşi a 'Abisi <Anır (3)

Macrnar b. Raşid (1)
Hamınam b. Munabbih 2 (1)

(

T

Hurayra (1)

)

( Abdallâh b. al•Mubârak (1)

vı,gdupqvc vı,uctupqv,

204

(1) igtun) 'q uvuf9n) —

203

(51. 220. Rs 459 ; Tt IX, 188.
Hamsi-1am b. Munabbih'in )Abil Hurayra'den rivayet etti ği hadisleri muhtevi Şal.iffa devrimize kadar mahfuz
kalmıştır. B ı hari ve Muslim'in mezkılr şal.ıffa'am büyük bir kısmını iktibas ettikleri anla şıl ıyor. Muslim'in ekseriyetle
ilk kaynağına müracaat etmiş olmas ına*mukabil, Buhâri, umumiyetle, ondan iktibas eden şeyhleri vas ıtasıyla faydalanmıştır. (Bk. F. Sezgin, Hadis musannefat ı nın mebdei ve Matmar b. Ra şid'in Câmici, Türkiyat mecm. XII, 116-131).
3 öl. 230. Rs' 459 ; Tt IX, 190. Buhâri, bir yerde (VIII, 26) bu şeyhinden,,«Mutı. wa )Ahmad b. Sacid» tabiriyle
nakletmi ştir.
2

273
—

Mdâwiya (16)

— `Abdalwabhâb as Saqati (16)
— `Abda b. Sulaymân (19)
— Malmid b. Yazid (13)
— Waki` b. al-Carrâh (7)
— Muh. b. Fuçlayl (5)
— al-Fazâri

'İshâq (7)

— `Abdallâh b. al-Mubârak (4)
— ısmdil b. Cdfar (3)
— Carir b. `Abdalhamid (3)
— 'Abilı'l- )Ahwaş Sallâm b. Sulaymân (2)
ibn ( Uyayna (3)
— `Abdalca'lâ b. `Abdalcalâ (2)
`Attâb b. Başir (2)
— `Abdallâh b. Numayr (1)
— Yazicl b. Hârfin (1)
— Muh. b. al-Hasan al-Wâsiti (1)
— 'Umar b. 'Llbayd at-Tanâfist (I)
— 'Abû Tumayla Yay b. Wkiih (1)
Ydlâ b. `Ubayd
— Huşaym b. Ba şif (1)
al-Muhâribi `Abbarrahmân b. Muh. (1)
— `Abidat b. Humayd (1)
— `Abdallâh b. 'İdris (1)
— 'Ahmad b. Başîr (1)

öl. 227. Rs 459 ; Tt IX, 21 2.

— 'İsmâ'il b. `Ulayya (2)

— `Ubaydallâh b. Milsâ (1)
— Surayc b. an-Ndmân (3)
Bulılirrnin kaynaklar ı F. 18

Muh. b. Sinân
al-Bâhilli 1 (25)

Muh. b. aş-Şabbâh
ad-Dawlâbl 'Abû
Ca`far al-Ba ğdâd ı2 (9)

Muh. b• aş-Şalt alBaşri iAbû Ya`lâ a (1)

Muhammad b. aş-Şalt b.
Ca`far 4 (1)
al-klaccâc

al-Walid b. Muslim
`Abdarrahmân (1)

'Abdallâh b. al-Mubârak(1)

al- )Awzâcl. (1)

Yûnus b. Yazid (1)

Öl. 226 h. yılı civarı. Rs 459 ; Tt IX, 205.
Ğol. 227. Rs 440 ; Tt IX, 229.
3 Öl. 228. Rs 460 ; Tt IX, 234.
4 Ol. 222. Rs 460 ; Tt IX, 234.
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Qilâba 'Abdallâh
b. Zayd (1)
'Anas b. Mâlik (1)

az-Zuhrt lbn Şihâb (1)

Hamza b. `Abdallâh (1)

275
— 'Abdalcaziz b. 'Abi klâzim (3)
— İbrâhım b. Sa'd (2)
`Abdallâh b. Wahb (1)
— 'Usâmat b. Haf§ âl-Madni ( I)
- klâtim b.

(1)

— `Umar b. Sacid (4)

— Hişâm b. `Urwa (2)

— <Ubaydallâh b. 'Umar (2)

Yazid b. Hâran b. Zâdân2(2)

-

al-Wmaş Sulaymân b.
ihrân (1)
Sulaymân b. klibbân (1)
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Sulaym b. klayyân
al-Huzall (1)
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214

213
Mub. b. `Uqba b. al-Mukirat
aş-Şaybâni 'Abil `Abdallah 1 (2)

Mub. b. (Usrnan b. Karâmâ >Abisi
`Abdallah al-Küff 2 (1)
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Mub. b. al .Walld b. `Abdalhamld
al-Quraşi. 2 (4)
I
. Mub. b. Cdfar al-Huzall 4 (4)
I
Şubat b. al-I-Jacek 5 (4)
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Ol. 215. Rs 363 ; Tt IX, 346.

2

Ol. 256. Rs 462 ; Tt IX, 338.

3
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öl. 250 yılından sonra. Rs 452 ; Tt IX, 503.
öl. 194. Rs 436 ; Tt IX, 69.
160. Rs 218 ; Tt IV, 338.
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Muh. b. Yahya b. 'Abdalcaziz
al-Yaşkurl 2 (1)
Şazan `Abdaraziz b. `U şman (1)

(T)imPS •cl

•■■■••

Icıv ,'cı

ı,"•■

(T) ir ui rıus

ffiuS v,çireik

*refl *q ımun, —

(z)ugıs n ını •cı uEJp—

•q bp,zzuı.repqv, —

cr

b. Yahya b. tAbdallah az-Zuhli 1 (16)

(T )iibnIA1 -1PlzgA'ciIIP.1121) WD

(i ) vsnyv .q twılepLuqn, —

Muh.

217

`Usman b. Cabala (1)
Şubat b. al-klaccac (1)
Hişam b. Zayd (1)

1

'Anas b. Malik (1)
Buhar?, kitab ının hiç bir yerinde bu şeybinin ismini «Malı, b. Yalıya» olarak zikretmemi ş ya «Mulıammad» veya
«Muhammad b. Halid» (Buhar? III, 35, VII, 132, IX, 148) veya «Muh. b. Hâlid az•Zuhli» (IX, 66) şeklinde kaydetmiştir. Öl. 252. Rs 465, IX, 511.
2 Öl. 252. Rs 478 ; Tt IX, 516.

ta
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219

218

Muh. b. Yazid al-Kûfi 4

Muh. b. 'Abi Yacciûb
al-Kirmâni ı (3)

Muh. b. Yılnus al-Bulıârt 'Abû
'Ahmaçl -1-13iykandt 5 (87)

al Walid b. Muslim (1)
Hasan b. lbrâhim al-Kirmâni 2(3)
al- )Awzâcl (1)
Yûnus b. Y azid al-Qura şi (3) 8

II

Yabyû b. 'Abi Ka şir (1)

I

cr
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I

I

I

I
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I
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ıc.tıo

cr tzA

İbn Şihâb az-Zuhri (3)
Muh. b. ı brâhim (1)
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`Urwa(1)
13) Y

`Abdallâh İbn 'Utar (1)
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Bulıfiri'nin, kitab ında üç defa (III, 56, VI, 55, IX, 66) hadis naklettiği bu şeyhinin ad ı «Muh. b. >ishâq b. Manşiir» dur. Bk. Rs 457; Tt IX, 38, 533.
2 ol. 186. Rs 94; Tt II, 245.
3
C/I. 149. Rs 584 ; Tt Xl, 452.
4
Rs 464; Tt IX, 528.
Rs 464; Tt IX, 538.

221

222

al-Munzir b. al-Walld b. `Abdarrahmân
al-Cârâch ı (2)

Muqaddam b. Muh. b. Yay a1-Hilâli 2 (1)

al-Qâsim b. Yay b. `Atâ (2)
b. `Abdarrahmân al-Cârüdi (1)

Silm

Qutayba (1)
`Ubaydallâh b. 'Umar al- (Umari (2)

Şubat b. a1-klaccâc(1)

Mâlik b. 'Anas (1)
t

Mâsâ b. 'Anas (1)

Nâfic Mawlâ İbn
`Umar (1)

'Anas b. Mâlik (1)

İbn 'Umar (1)

Rs 503 ; Tt X, 304.
Rs 524 ; Tt X, 288.

Nâfic Mawlâ İ bn 'Umar (2)

( Abdallâh

b. 'Umar (2)

280
— Sufyân as-Sawri (2)

— Zâi'dat b. Qadâma (1)
— 'Abıl `Awâna. Waçlçlâti (52)
— Wuhayb b. 1Plid (41)
— 'Abdalwâhid b. Ziyâd (34)
— Hammâm b. Yay (20)
— lbrâhim b. Sacd (20)
— Cuwayriyat b. 'Asmâ (28)
— Cadı- b. klâzim (9)
— 'Abdalcaztz b. Muslim (13)
— Mdtamir b. Sulaymân (6)
— 'Amr b. Yahya b. Said (3)
— Mandi b. Maymân (4)
— Sallâm b. 'Abl Muti< (3)
— Sâbit b. Yazid (2)
— Dawild b. 'Abl'I-Furât (2)
— 'Abdalwâris b.
—

(2)

'Asim pahlıâk b. Mahlid (1)

— Hârân b. Müsâ 'Abâ `Abdallâh (1)

281
— Yay b. Sacçd (191)
— Hammâd b. Zayd (27)
— Yazid b. Zııray` (24)
b. 'İbrâh1m (21)
— Bişr b. al-Mufaddal (20)
`Abdalw âris b. Sacid (16)
'Abû cAwna Waddâh (13)
— Hâlid b. `Abdallâh (13)
— 'Abdalwâhid b. Ziyâd (13)
— (Abdal'aclâ b. `Abdal'aclâ (11)
— Sufyân (5)
'Abû'l-)Ahwa ş Sallâm b. Sulaym. (7)
— `Abdallâh b. Dâw ıld (4)
— al-Muctamir b. Sulaymân (2)
— Huşayn b. Numayr (2)
cAbdal'âzîz b. Muhtar (2)
cısâ b. Yûnus (2)
— Huşaym b. Baş1r (2)
— 'Abi) Mucâwiya Muh. b. Hâzim (1)
Marhüm b. `Abdarâziz (1)
— `Abbâd b. 'Abbâd (1)
Cuwayriyat b. 'Asmâ (1)
— `Abdallâh b. Yahyâ b. Kaşir (1)
— Yûsuf b. al-Mânşiir (1)

226

227
Mutarraf b. `Abdallâh b.
Mutarraf 'AVİ Miş'ab2 (2)

`Abdurrahman b. 'Abi'lMawâlf (2)

1
I

M uh. b. al-Munkadir (2)

Naşr b. 'Alt b. Na şr b.
cAli al- )Azdi3 (4)
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Câbir b. `Abdallâti (2)
(T )P

(ot) imırpcıv)

(o0 3v or ı:1-1u—

(n ) pılvA•ci cpiuıl nix\ —

(£) ınızpi:i •q ıl.reD —

co upism

(I ) Nuıvcinw -re qpirepqv, —

— 'Abû (Aq11 Başir b. ` Uqba(2)

(I ) tiullupqv) uuur§rılv-ig •q quirepqv, —

Muslim b. 'Ibrâhim al- )Azdi
al-Farâhidi 1 (83)

coN)
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öl. 220. Rs 493; Tt X, 121.
051. 220. Rs 503; Tt X, 175. Mutarraf' ın rivayet etti ği iki haberin (Buhâril I, 80; VIII, 81), muhtemelen kayna ğı
sahabe'den Câbir b. cAbdallâh' ın ,S'abtfa'sidir. Câbir'in hadislerini ihtiva eden şakifa'sine pek eski kaynaklar taraf ından işaret edilmi ş tir. Bk. F. Sezgin, Hadis musannefatzn ın mebdei, Türkiyat Mecm. XII, 121).
8
öl. 250. Rs 531; Tt X, 430.
2

229

230
Qabişat b. `Uqba b. Mulı. b. Sufyân as-Suwâci. 2 (47)

(8) upukeing §e uwc-p —

N
N

•q Juıv, —

cr

(£)

(z) turısv, •cı PÂRZ

(z) buısuN wes —

( ı) bv iı sic •ct g ıç! mv)ru
(I) uv,İSL'efi iı§vm —

(I) all3p)iunNıe •q —

(T)

Kus —

Sufyân as-Sawri 3 (47)

(T) İmv, •cı twıluPiçucın, —

`Abdallâhb.al-Mubârak (3)

(T ) İI§rg •q ulifv§ni_i —

Nucaym b. ljammâd b.
Mucâwiya b. al-klâris
al-kluzâ`i (4)

ol. 228. Rs 538 ; Tt X, 458. İbn klacar'e göre, Buh ılrl, bu şeyhinden sadece, muhaddislerin «magrün» dedikleri
tarzda nakletmi ştir. (Bk. Tt X, 458). Filhakika, Şakiiı 'deki üç rivayet (I, 87, V, 160, IX, 73) İbn Hacar'in fikrini teyid
<diyorsa da dördüncü rivayet (V, 44) "magrün„ tarz ına uymayıp müstakil bir rivayetten ibaret bulunmaktad ır.
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— Layş b. Sacd (66)

• aa
Iıı,
1.1
cj

— 'İsmâ'il b. Cdfar (32)
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•

— Carir b. `Abdalbanad (45)

.—
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— Sufyân b. `Uyayna (32)

cu
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— Mâlik b. 'Anas (20)

4
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7,
45.

,

— Yac qiib b. 'Abdarrahmân (17)

"0

— 1-jâtim b. 'İsmâ'il (12)

g
< ca -ızaı

4) g

— (Abdalwahhâb as-Saqafi (11)
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— cAbdalwâtıid b. Ziyâd (1)
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Hâlid b. al-ljâri ş (3)
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Hâlid al-klazzâ (1)
—

Hâşim Yay b. Dînâr (1)

— İbn Zakwân `Abdallâh b. 'Abmad (1)
M
CN

Târiq b.`Abdarrahmân (1)
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— cAbdallâh b. Dinâr (1)
-

— 'Abdarrahmân b. `Abis (1)
-

Sulaymân al-cAlıwal (1)
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— cAmr b. cikmir (1)
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285
— klammâd b. Zayd (12)
— 'Abû (Awâna Waçlçlâtı (8)
— `Abdal'âzh b.

klâzim (10)

— Muğirat b. `Abdarralımân (6)
— Muh. b. Fuçlay1(3)
— al-Mufaçlçlal b. Fadâla (2)
— Bakr b. Muçlar (3)
— YazIcl b. Zuray` (4)
— 'Abû Şafwân `Abdallâtı b. Said (2)
— 'Abıl'12Ahwaş Sallâm b. Sulaym (2)
— 'Abdalwâhid b. Ziyâd (2)
`Abbâd b. cAbbâd (1)

c■I

crı

—

cNı

Sahi b. Yüsuf (1)
Bişr b. al - Mufaddal (1)

— Huşaym b. Başlı- (1)
— 'Abû Mdâwiya Muh. b. klâzim (1)
— 'Abû 'Usa'rna klammâd b. 'Usâma (1)
— cAbdarrahmân b.

(1)

— Muh. b. `Ahdallâh al-)Anşârl (2)
— 'Abû Qamra 'Anas (1)

58.
3
I,
VII
Tt

— )Ayyilb b. an-Naccâr (1)

426 ;

— klacçâc b. Muh. al2A`war (1)

Rs

—

Z-S

-

Bişr "Ismâcil b. 'Ibrâhim 'Asadi (1)
klumayd b. (Abdarralımân (1)

— Dâwûd b. `Abdarrahmân al-cAttar (1)

Cq

ar-Rabic b. Yay 'Abû'l-Façll
al-Başril (3)

Rawlı b.
(Abdalmu'min

236

Sacd b. Hafş 'Abıl
Muh. al-Küfl 4

Sahi b. Bakkâr b.
Bişr ad-Dârimi° (3)

3 (1)

Wuhayb b.
al-Bâhill 7

YazTd b. Zuray` (1)
1
Sacid b. 'Abi
cArfı ba (1)

-<
o,
.c
p»
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1
Qatâda (1)

=...'
Z

1

,.r.ti>

'Anas (1)
ı öl. 224. Rs 134; Tt. I,I, 252.
4ii 176. Rs 155 ; Tt II , 307.
öl. 233. Rs 138 ; Tt I I, 296.
4
(51. 210. Rs 161 ; Tt III, 468.
s öl. 164. Rs 214 ; Tt IV, 373.
6 (51. 228. Rs 187; Tt IV, 247.
7 151. 165. Rs 542 ; Tt XI, 169.

Şaybân b.
`Abdarralımân
'Abû Mu`âwiya5

,
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— 'Ayyûbb. 'AbiTarafına(1 )

—(Abdalmalik b. `Umayr(1 )

(z ) umın, •ct tup,§11.1 —

Za'ida b. Qudâma
'Abirş-Şalt 2 (3)

2
3

235

234

233
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Sackl b. al-Rakam b. Muh. al-Macrûf Sacid b. Marwân b. `Ali 'Abû
bi'bn 'Abt Maryaml (61)
`Usmân al-Bağclâdi 2 (1)
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Sacid b. Mub. b. Sacid
al-Carmi 3 (4)

Mub. b. cAbdalcaziz b.
'Abi Rizma (1)

Yacqûb b. 'İbrâhim
b. Sacd 4 (4)

'Abû Şâhb Salmuya Sulaymân (1)
İbrâhim b. Sa`d b.
lbrâhim 3 (4)

cAbdallâh b. al-Mubârak (1)

.

.P- '-‘
z
uq
)
(T

01. 224. Rs 164 ; Tt IV, 17.
Ol. 252. Rs 174; Tt IV, 80.
Rs 168; Tt IV, 76.
4 ol. 208. Rs 588; Tt XI, 380.
189. Rs 16 ; Tt 1, 121,
5

Yûnus b. Yazid (1)
ibn Şihâb az-Zuhri (1)
cUrwâ (1)
A'işa
»
(1)
P
ıcn
»t
1—+

(£ )uv,s ıiu> q furpS —
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2

co

241

242

Sacid b. ar-Rabic 'Abû
Zayd al-Haraw1 2 (8)

Sacid b. Sulaymân adDabbit 'Abü `Usmân3 (5)

240
Sacid b. an-Naçir al-Ba ğdâdi 'AVİ cUşmân (1)

243

co
c'

Said b. ŞuralıbIl
al-Kindi 4 (2)
al-Lay ş b. Sacd 5 (2)

151. 239. Rs 173 ; Tt IV, 93.
Öl. 211. Rs 165 ; Tt IV, 27.
3 ol, 215. Rs 165 ; Tt IV, 43.
4 öl. 212, Rs 173 ; Tt IV, 48.
Ğoı. 175. Rs 433 ; Tt VIII, 959.
1

2

.q pize,k —

( ı ) )ıgicın ıx-IP

İbn Acbbâs (1)

(s) ov op uı:ı- in•cı

Mucâhid (1)

(£) )luıpqnwir -q

'Abü Bişr Cacfar b. ' İyâs (1)

(1.

—

Huşaym b. Başir (1)

—(Abdarrah mâ' ab.al •Qâsim(2)

245

246

247

Sacid b. Talid
'Abû. cUşmân 1 (6)

Sa`I'd b. `Ufayr b. Muslim
'Abû 'Uş mân 2 (43)

Salim b. klayyân b.
Bistam al-Huzali 5 (1)

1

1

Sdicl b. Yabyâ b.
Sdicl al-Bağdâcli3 (5)
I
Yabiyâ b. Said
al-Bağdâdi 4 (5)
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244

Sacid b. Minâ (1)

'Abû Hurayra (1)

P>

Z

(51. 219. Rs 173; Tt IV, 71. Bulıari'nin "Sacid b. Tal'id„ diye kaydetti ği bu şeyhinin esas ad ı «Sacid b. cisâ b.
Tali• dir.
2 (51. 226. Rs 168; Tt IV. 74. Bulı ari'nin, kitabında 43 defa "Sacid b. (Ufayr» diye kaydetti ği bu şeyhinin esas
adı «Sacid b. Kaslr b. cUfayr» dir.
8 Öl. 249. Rs 171; Tt IV, 97.
4 CIL 194. Rs 562; Tt XI, 213.
5 Rs 206; Tt IV, 168.

ıbn `Abbâs (1)

Col. 224. Rs 209 ; Tt IV, 293.
2
3

(51. 234. Rs 182 ; Tt IV, 190.
<ii. 224. Rs 181 ; Tt IV, 314.

(99) PA"eZ'clP?an"1:1 —

(0 9) 3P3rı:ı-ıg•cı

(£) inızpil •ci ıIır3

Sulaymân b. Harb al-)Azdi
'Abâ 'Ayy(lb 3 (133)

(I ) sıkui•q flnix

(L) uumkeins •q piEl5nA —

İbn 'Abi Mulayka (1)

(I ) snup, A•ci p m4v, —

`Ubaydallâh b. al-'Alınas 'Abâ Mâlik(1)

(I) uukuXj-1, •q upifins —

Sulaymân b. Dawüd
'Abu'r.ltabic 2 (5)

Sidân b. Muçlârib b. 'Abi Mul>.
al-Bâhilt (1)

'Abâ Macşar al Başri Yılsuf b.
Yazid al-Barrâ (1)

250

249

248

291
— Mandi b. Maymân (4)
— Yazid b. Zuray` (3)
— 'Abâ 'Usâma klammâd (2)
— klammâd b. Zayd (1)
— 'Abâ `Awanâ Waçlçlâh (1)
— al-Muğ:rat b. (Abdarrahmân(1)
—

b. 'Ibrâhim (1)

— (Abdalwâhid b. Ziyâd (1)
— Sufyân b. `Uyayna (19)
Yay b. Sa'id (6)
Şadaqat b. al- Fadl2 (42)

— (Abda b. Sulaymân (6)
— 'İsmâ'Il b. `Ulayya (2)
— al. Wal:d b. Muslim (2)
—

(Abdarrabmân b. Mandi (2)

— Sulaymân b. klayyân (1)
— Muh. b. Ca`far (1)
— kiaccâc b. Muh. (1)
— `Abdalwahhâb b. (Abdalmac:d (1)
— 'Abıl Muâwiya Muh. b.
Hâzim (1) •

,

F
.g^

Sufyân aş Sawri (2)
ir; d w;
eq es,
0

— Mis'ar b. Kidam b. Zuhayr (1)

04

'İsmdfl b. 'Abâ Hâlid s (5)
Qays b. 'AM kiâzim 4 (5)

k
ı

(I) prı ,suişq •q treppqy,

(I ) v2keınH tıciv, —

Ş ahr b. Cuwayriya (1)

öl. 224. Rs 219; Tt IV, 368,
178. Rs 15; Tt I, 117.
3 öl. 146. Rs 25; Tt I, 291.

2

0
Nâfic Mawlâ İbn
`Umar (1)

4

Cıı. 84. Rs 417 ; Tt VIII, 386.
Rs 213 ; Tt IV, 214.
Ol. 211. Rs 235; Tt V, 35.

(1)

'Abâ 'Usâma Ham.
mâd b. 'Usâma9 (44)

Zâ'ida b. Qudâmat
as-S aqa fr (3)

— 'AVİ 'İslıâqaş-Şaybânt(1 )

an-Nadir b. Muh.
al-Yamâmt (1)

( Ubayd b.
'Abfi Muh.

Talq b. Ğannâm b.
Talq b. Ğannâme (3)

7
8

9

uiv§u4 —

Şuca` b. al-Walid
'Abu'1-Lays_5 (1)

(u)

Şihâb b. `Abbâd al-Küft
'Abâ `Arnr (5)

(et)tıvıırpcıv, 'cı qv urPiçucın) —

255

'İbrâhtm b. klumayd
ar-Ru'âst 2 (5)

257

256

254

Ol. 161. Rs 155; Tt III, 306.
öl. 250. Rs 331; Tt VII, 59.
Öl. 201. Rs 103; Tt II[, 3.

293
—

'Usâma Hammâd b.
'Usâma (9)

— Muh. b. Bakr (2)
— cAffân b. Muslim (1)
— 'Abâ 'Âmir al-(Aqadi (1)
— `Abdallâh b. Numayr (1)
— `Abu'n-Nu`mân al-Rakam b.
`Abdallah (1)
— Yacqâb b. 'fbrâkfm b.
cAbdarrahmân (3)

co

c•I

`Ubaydallâh b. Müsâ b. 'Abi'l- Mutıtarl (33)

— Sacci b. Ibrahim b.
cAbdarrahmân (1)
—

b. Yemus (15)

— klanzala b. 'Abi Sufyân (4)
— Hişâm b. `Urwa (3)
— Sulaymân al-)Acma ş (3)
— Şaybân b. cAbdarrahmân (2)
— al-'Awzâ`i (1)
— ibn Curayc (1)
-

Zakariyâ b. 'Abi Zâ'ida (1)

— 'İsmâ'îl b. 'Abi Ijâlid (1)
-

Mdrilf b. klarbâz (1)

— cUşmân b. al-)Aswâd (1)

41.1 "

262

261
<Ubayda.11âh b. 'Umar b. Maysarat al-Qawârirt (1)

`Umar b. klaf ş b. Ğiyaş al-Kılf1 2 (84)
klafş b. Ğiyâsi al-KCıfi 3 (84)

Uâlid b. al-Uâris (1)

co,

Nâfit Mawlâ İbn `Umar (1)

() ullnyv

İbn 'Umar (1)
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VJ

— 'İbrahimat-Taymi(18)

cUbaydallâh b. 'Umar (1)

quikupqv, —
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Faris al-cAbdi 2 (1)
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Zayd b. 'Ahzam
Tâlib al-Makk13 (1)
'Abıl Qutayba Silm b.
Qutayba (1)
Muslim b. Qutayba (1)
Musannâ b. sa`ld (1)
'Abil Hamza (1)
'İbn 'Abbas (1)

1
Öl 253. Rs 583 ; Tt XI, 425. Buhâr7, bu şeyhini kitab ının bazı yerlerinde •Yeısuf b. lUş id» bazı yerlerinde de
• Yılsuf b. Masa» şeklinde kaydetmektedir.
2 Col. 251. Rs 152; Tt III, 337.
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Ziyâd b. 'Ayyâb b. Ziyâd a1-Bakdâd1 1 (3)

Zuhayr b. Harb b. Şaddâd al-Hara şt 2 (12)

1
2
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Sacid b. Cubayr (3)
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Bişr Cdfar b. 'Abi Wah şiya (3)

(z) IAPPn..4 'cı "fınzi

Huşaym b. Başir (3)
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Buhâri'nin künye veya nisbetleriyle zikretti ği
şeyhleri

'Alımad: Marrâr b. Hammilya, bk. nr. 159.
İbn 'Abi'l Aswad: `Abdallâh b. Muhammad, bk. nr . 11.
ad-Dahhak b. Mahlid, bk. nr . 95.
'Algı
Bakr al Mugaddami: Muhammad b. 'Abi Bakr b.
- )

-

`Ali,

nr. 179.
Abdallâh b. Zubayr b. clsâ, bk. nr . 19.
'Atti Kuragb: Muhammad b. al-cAlâ, bk. nr . 176.
'Ahrı Mdmar: Abdallâh b. 'Anın bk. nr. 7.
İbn 'Abi Margam: Safid b. al-Hakam, bk. nr. 11.
'Abu'l Muğira: Muhammad b. (Abdallâh, bk. nr. 21.
Ndaym: al-Façll b. Dukayn, bk. nr . 96.
'Abu'n Nd ındn: Muhammad b. al-Façll, bk. nr.
İbn Numagr: Muhammad b. (Abdallâh, bk. nr. 174.
'Abti Qasim: H âlid b. Haliyy, bk. nr . 131.
Qutayba: al-Munzir b. al-Walid al-Cârüdi, bk. nr . 221.
'Abu'r Rabi` : Sulaymân b. Dâwûd, bk. nr . 273.
'Abu'l Walid: Hişâm b. `Abdalmatk, bk. nr . 102.
'Abu'l Ya ırân: al-Hakam b.
bk. nr. 108.
-

-

-

-

-

1 Burada, «Buhârrnin künye veya nisbetleriyle zikretti ğ i keyhleri» yle sadece
rivayetler zincirinin sonuncu halkalar ı n ı teş kil eden üstadlar ın ı kasdediyoruz ki,
L ü h i k a'da «Buhârrnin kaynaklar ı» olarak, ş emalarla tesbit edilen şeyhler arasında. isimle ı iyle alfabetik olarak kaydolunmu ş lard ır. Cnun di ğ er muhaddisler gibi
rivayet zincirlerinde, künye ve nisbttieriy ı e zikr ı tti ğ i sair rüvüer bu guruba dahil
değildirler.

LAİIIKA
dl» numaral ı lâhika Buhârrnin ,,,S'alyWiyle imam Mâlik'in Muwctta'ı aras ındaki müşterek k ısı mlara dair umumi bir fikir vermek
maksad ı yla tertib olunmu ştur. <Buhârrnin kaynaklar ı » ad ıyla ayrılmış olan fas ılda Buhârrnin, kendinden evvelki devrin, musannaf yâni malzemelerini sistematik bir şekilde tasnif eden kitaplarını hülâsaya te şebbüs ettiğini izaha çal ışmıştık. Muwatta, anlaşıldığı na göre, .Ş'aiı i, ı 'e en çok malzeme bah şeden musannaf hadis
kita'aı olmuştur.
Şaldy'in senedlerinde İ mam Mâlik'in ad ını ihtiva eden hadislerin çok zaman Muwatta'ın ayni veya ilgili bâblar ında bulunmu ş
olması ilk nazarda Buhârrnin do ğrudan do ğruya Muwatta' ı kaynak
olarak kulland ığı zehabı nı uyand ır ıyor. Fakat bir hadis kitab ının
-rivayet zincirleriaden faydalanarak- kaynaklar ını arat ırma hususunda giri şilen bir deneme Buhârrnin, umumiyetle, do ğyudan doğruya Muzuctta'a kaynak olarak ba şvurmadığı daha ziyade, Muwatta'dan iktibas eden şeyhlerinin kitaplar ı ndan faydaland ığı neticesini ortaya koyma ıdadır.
Fiihakika Buhâri, Şaiı i/ı'ine İ mam Mâlik'in Muwctta' ı ndan almış olduğu altı yüz kadar hadis 2 hususunda kitab ın rivayet hakkını uhdesinde bulunduran bir veya iki râvisine müracaat yerine,
muhtelif otuz şeyhinden 3 faydalanm ış görünmektedir.
Krş . s. 47-68.
Bu rakamla «Muwatta' ın altı yüz hadisini kasdetmiyoruz. Hakikette Muwattd ı n üç yüz kadar hadisi muhtelif fas ılları na mukerreren al ınmak suretiyle mezkür 'adede bali ğ olmu ş tur. Esasen Muwatta'da bulunan musned hadislerin say ısı alt ı yüz kadard ır (Bk. Zurqâni I, b).
3 Anlaşıldığına göre, Buhari'nin
Muwatta'dan muhtelif râwiler vas ıtasiyle
alm ış olması keyfiyeti üzerinde ciddi bir şekilde durulmam ış tır. Me ş hur muhaddislerin, Mawatta'ın birer ravisine mesela İ bn Hanbal'in cAbdarrahman b. Mandi
(öl. 208). Bubari . nin cAbdallah b. Yüsuf at-T anaysi (öl. 218), Muslim'in Yahya b. Yahya b. Bukayr (61. 22o) 'Aba Dawüd'un CAbdallah b. Ma damat alQa( nabi (öl. 221), Nasa )i'nin Qutayba b. Sa. ( id (61. 250) rivayetini ihtiyar etti ğ i
kanaati mevcuddur (Bk. Zurqâni I, 8).
2

306
<3» numaral ı şemada da müşahede olunaca ğı üzere, bazı rivayetlerde Mawattapdan yapılan iktibaslarda Bulıârl kendisiyle
İ mam Malik aras ı nda iki mütevassıt râvi, adı zikretmektedir. Bu
keyfiyet hadislerin rivayetinde mümkün oldu ğu kadar az râvi ad ı
zikretmek, hadislerin en eski rivayet ve kaynaklar ına sahib olmak
şeklinde hadis edebiyat ı nda pek revaçta bulunan •bir an'aneye de
aykırı bulunmaktadır. Bütün bu iki ravi ad ını ihtiva eden hadislerin dahi elimizdeki Muwatta ) metninde mevcut oluşu Butıârrnin
yanındaki Muwatta' edisyonunda arad ığını bulamadığı takdirde
diğer rivayetlere müracaat etti ği ş eklindeki bir ihtimali de bertaraf etmektedir. Onun Mâlik'le kendi aras ında izhar etti ği iki râvi
adı, nisbeten genç olup. doğrudan doğruya Imam Mülik'ten
Muwatta'm rivayet hakkını alamayıp favilerine müracaat eden
şeyhlerinin kitaplar ından faydalanm ış bulunmasının bir neticesi
olarak görünüyor.
BulArrnin Muwatta' menşe'li hadisleri aras ında sık sık tekerrür
edenler vard ır. Hattâ bu hadislerden biri, kitapta be ş defa tekerrür
etmiş, her defas ında ayrı bir Wabın malzemeleri aras ına girmiştir 2.
Bu mükerrerlerin, her defas ında ayrı bir I-ayinin adıyla bulunuşu
Subârrnin Muwatta' menşeli o hadisi, arada râvi olarak zikretti ği
şeyhinin kitab ının alâkalı babından aldığını ifade eder. Bazen bu
mükerrerler, şa,5'ilı de pek kısa mesafelerle iki ayr ı şeyhten al ınmak suretiyle geçer. Baz ı hallerde BuhârPnin her iki rivayet araBu keyfiyet hadis edebiyat ı nda «a 1
S ıla(' al- cP£ I i" diye maruftur.
Hatta muhaddislerin islam aleminin muhtelif yerlerine yapt ıkları seyahatlar ı ifade
eden "t a 1 a b al- ci I m-„ müessesesi hadislerin yüksek isnadlar ını temin etme zaruretinden do ğmu ştur. (Bk. Tadrtb ar-Râwi s. 183 v.d.) Hadislerin yüksek isnad ı
ise Peygamber'le, sonuncu halkas ı aras ı nda en az ravi ad ı ihtiva eden rivayetlerle
gelmi ş olmaları keyfiyetidir. Bu yizdendir ki, ilk as ırlar ın hadis kitaplar ında
mevcud bu kabil isnadl ı hadisleri, di ğerlerinden tefrik i ş i daha sonraki as ırlar için
alaka-bah ş bir mesai mevzuu ohnutur. Mesela, Buhari'nin üç ravili l ı adisleri, bu
maksatla, bilahere «Salaşigât al-Bulı,arf»adi altında toplanm ış tı r ; (Bk. Br. G P,
166, Suppl. I, 264).
2 Bunun iyi bir misalini Muwatta'da (s. 398, st. 19) 'Iskıaq b. cAbdallah b.
Abi Taltı a'den rivayet olunan uzun bir hadis te şkil eder. Buhari mezkür hadisi
Kitâb az-zakâeta (II, 119) şeyhi cAbdallah b. Yiisuf . tan, Kitâb al-waktlla'de (III,
102) Yahya b. Yabyâ'dan, Kitâb al-wagf•(1V, 11) ve Kitâb al- )aşriba (VIII, 109)'de SAbdallâh b. Maslama'den, Kitâb at-tafsfr (VI, 37) 'de lsmacil b. -)Chvays'den
olmak üzere be ş yerde nakletmi ştir.
)
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sında mevcut bir farka i şaret etmek istedi ği ihtimalini hat ırlatırsa
da bazen mükerrer olarak ald ıkları aras ında en küçük bir ihtilaf
bulunmaması böyle bir ihtimali bertaraf eder i. Bazen muayyen
bir hadis bir sahifede birbirini takip eden iki bab ın muhtevasında
iki ayrı şeyhin rivayetiyle bulunur 2. Hatta Muwatta'a 'ait bir hadisin, muayyen bir bab ında tekerrür etti ği ve iki seferinde de ayni şeyhten rivayet edildi ği vakidir 3. Bu gibi yerlerde
Baharrnin o hadisi kitab ında iki defa rivayet edip aradaki basit
farkı göstermek istiyen şeyhine tabi olduğu anlaşılıyor.
Bubarf'nin imam Mal ık'ten naklettikleri aras ında rivayet zincirleri hazfed ılerek «Vala Malik» diyerek taliq tarz ında aldığı da
vakidir. Maamafih bunlar di ğerlerine nisbetle pek küçük bir ekalliyette kal ırlar. Mâlik'ten taclician ald ıklar ı nı, uhdesinde
rivayet hakkı bulunmayan kitaplarda, Mu ıvattddan yapılmış olan
iktib asların Sa nakli zaruretinin bir neticesi olarak mülâhaza ediyoruz.
Bulıarrnia -umuniyetle do ğ rudan doğruya faydalanmam ış
olmasına rağmen- rivals kayoaklar ının en ba şında gelmi ş olmasından dolayı Muwt tta'dan aldt ğı kısımları bir cedvel halinde bg
lahika da vermeği faydalı buluyoruz. Gerek Bulıari'nin indeksi,
nin ve gerekse Muwotta' ı n indeksi ve hadislerinin alfabetik
bir tasnifinin yap ılmamış olmasından dolayı her iki kitap aras ındaki mevzuu bahs niukabelenin güçlü ğünü ve binnetice baz ı kısımların dikkatten kaçm ış olması ihtimalinin mevcudiyetini göz önünde
bulundurmal ıdır. Ayr ıca, Muwct ğ a'ın müteakip nesillere muhtelif
rivayetlerle intikal etmi ş olması ve rivayetlerinin birbiriyle mukabelesi adeta mümkün olamayacak şekilde ayrılmış bulunması Butıfirrnin senedlerinde Malik ismini ihtiva eden hadislerin bir k ısmının Muwatta'da tesbitini imkans ız kılmıştır. Hassaten kitab ın rivayet hakk ını muhtelif râvilere verme hususunda imam Malik'in
«saman al-kalb» bâb ında (III.
1 Bunun bariz bir mislini Kitâb al-buyticun
84) ve Kitâb a ş ş ufca'nin «kasb al-ba ğ y» bab ı nda iki ayrı ş eyhi vası tasıyla alm ış
olduğu hadis te ş kil eder (Bk. Muzvotta s. 254).
2 Meselâ, linim
Muwatta'da «as-sunna fi' ş - şirb wa munawalatih
can al-yamin» bâb ında (s. 374, st. 21) serdetti ği bir hadisi
«hibat
li'l-eamâca» bâb ı nda (III, 161, st. 8) şeyhi Yabyâ b. Qazaca rivayetiyle «al-hibat al-maqbâcla wa ğayr al-maqbâda» bâb ı nda ( Il, 374, st. 16) şeyhlerinden Qutayba b. Saci'd rivayetiyle alm ış t ır.
3 Bk, Bubari, VI, 40, st. 10, 17, Muwatta s. 40, st. 4.
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bir hayli müsamahakâr oldu ğ u ı ve Muwatta'ın bini mütecaviz râvi
taraf ı ndan rivayet edildi ği söylenir. Hattâ al-Ba ğdâdi ve
al-Qâçli clyâçl' ı n, Muwatta' ı n râvilerine, dair birer müstakil kitap
meydana getirdiklerini ö ğreniyoruz 2 . Muwatta'ın muhtelif rivayetlerinin farklar ı nı tesbit etme hususunda müstakil eserler de meydana
getirilmiştir. Bunlar ın en mühimlerinden biri Yalıyâ b. Yay rivayet ı nde bulunmayan hadislerin iba (Abdalbarr taraf ından tesbit
edilmiş olanıdır 3
Bu lâhika da neticeleri verilen mukabeleye, Muwatta'ın
Yahya b. Yalıyâ'ya âid olup Tunus'ta 1280 y ılında tab'olunan edisyonu esas olarak al ınmıştı r. Birbiriyle kar şıla ştırılan her iki kitabın müşterek hadisleri için sadece sahife ve ba şlangıç satırlar ının
verilmesiyle iktifa olunmu ştur. Mezkür tab'da hadislerin kolayca
tefrik edilemiyecek şekilde tertibi yüzünden mukabelenin güçle ştiğine, daha iyi bir tab' ı ele geçirildi ği takdirde Muwatta' hanesinde boş olarak kalan yerlerin bir k ı sm ı nın daha doldurulabilece ği
hususuna i şaret edelim.
.

.
Bk. al-Kif dga
s. 133.
Bk. Tareuiir al-hawalik I, 9
3 Onun bu mesaisi at-Taqa.y:4 adl ı eserinin zeylinde, Kahire'de 1350 y ılı nda bas ı lm ıştı r. Bk. Br. Suppl. I, 298.
Kitab ın mevzuu bahs ihtilâflar ı modern tetkiklere zaman zaman mevzu te şkil etmi ştir. Yalıyâ b. Yabyâ ile Mulı ammad a ş- Şaybani rivayetlerinin birbirinden
ne kadar ehemmiyetli bir ş ekilde ayr ıld ığı nı göstermek hususunda, Goldziher
taraf ı ndan mevzii bir mukabele yap ılm ıştı r (Bk. Muh. Stud. II, 223-6).
2
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III. ve IV. LAH İ KA
III ve IV numaralı lâhikalar Buhârrnin, filolojik iki mühim
kaynağından iktibas ettiği kıs ı mlara tahsis olunmu ştur.
Bulıarrnin, filolojik kaynaklar ı bahsinde, birinci derecede 'Abû
`Ubaxda'nin Macâz al-Qur'ân'ından ikinci derecede olmak üzere
Farrâ'n ı n Ma`âni'l-Qur'ân'ından faydaland ığı hususunu izaha çal ışmıştık °. Onun, her iki kayna ğından iktibas etti ği kısımları aynen
bu lâhikalarda vermekle okuyucunun daha vaz ıh bir hükme yarabileceğini ümid ediyoruz.
Buhârrnin Qur'ân tefsirine dair iki filolojik kayna ğından iktibas etti ği kısımların, Şal/i//in bâblarlyla münasebet derecesi hususunda bir fikir temini maksad ıyla, bulunduklar ı fas ıl ve bâblardaki yerleri gösterilmektedir.
İ ktibaslardan kolayl ıkla müşahede olunaca ğı üzere, ,Sahil/de,
`Ubayda ve Farra'dan, tamamiyle f ıkhın amel ve ibâdat ile
alâkalı malzemelerine tahsis olunmas ı gereken fas ıllarında dahi
bir çok filolojik izahlar iktibas edilmi ş olup bunlar idhal edildikleri bâblârla, umumiyetle herhangi bir irtibattan mahrum bulunmaktadır.
Daha evvelce i şaret olunduğu veçhiyle, Buhârrnin filolojik
kaynakları modern tetkiklerin mevzuu olmam ıştır. Bir kaç sene
önce M ısır'da <Mdcam Ğarib al-Qur'ân mustal
ırac man Şaiı iiı alBuhârt) 2 adıyla yayınlanıp Buhârrdeki filolojik iktibaslar ı `Abdal
lâh b. `Abhâs'a isnâd eden kitab ın neticeleri, bu tetkikin vas ıl
olduğu neticelere tamamiyle ayk ırı bulunmaktad ı r. Kitabın müellifi, Buhârrnin filolojik kaynaklar ının münakaşası bakımından en
verimli devri te şkil eden hicri dokuzuncu as ır şârihlerinin vard ığı
neticelerden de hiç faydalanmam ış görünüyor.
Buhârrnin, 'Ab ıl `Ubayda ve Farrâ'dan yapt ığı iktibaslar ı
kitabının muhtelif fas ılları nda tesbit ve bunlar ı esas kaynaklarına
irca etmek hususunda zikri geçen devrin şârihlerine, hassaten ibn
Bk. s. 124 v. dd.
Müellifi Muhammad Fuâd cAbdalbâti1 olup 1950 y ı lında Kahire, D'ür )1hya'al-Kutub al-cArabiyya'da bas ılmıştır.
2
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Hacar'a çok şey borçlu olduğumuzu kaydetmeden geçemiyece ğ-iz.
Bahusus Buhârrnin, filolojik kaynaklar ında tefsir edilmi ş herhangi
bir garip kelimenin şerhini alıp Şalfily'in gelişi güzel bir bfib ına
yerleştirmiş olmas ı ve o kelimenin adı geçen kaynaklarda mükerreren bulunmas ı hallerinde, iktibas edilen yerin tesbiti hususunda
karşılaşılan güçlükler İbn Hacar'in mesaisi sayesinde ehemmiyetli
denilebilecek bir derecede azalm ıştır.
Lâhikada tesbit edilen iktibaslar, Bulıârrnin fas ılası z bir araya
getirdiği ibareler birer gurup addedilmek suretiyle numarabr ımıştır. Kitâb at-tafsir'in dışında kalan k ısı mlara süre ve âyet numarası , Kitâb at-tafsir'dekilere ise yaln ız âyet numaras ı verilmiştir.
iktibas edildikleri bâbMezkûr filolojik iktibaslar ın,
göre
tesbiti alfabetik bir
lardaki yerlerinin gösterilmesi esas ına
tertibe göre s ıralanmaktan bizim için daha mühim ve faydal ı görünmüştür. Filhakika, Şalyily'de mevcud filolojik malzemenin, tedkikimize ilâvesinde, müellifinin kendinden evvelki musannefatla münasebeti ve kitab ı nın sentezinde ne dereceye kadar muvaffak oldu ğu
hususunda bir fikir verme arzusu, mezkûr malzemeden faydalanma şeklinde ameli bir maksada tekaddüm etmi ştir 1. Esasen mezkör malzemenin kaynaklar ına işaret edilmekle, Bubâri bu hususta
merci olmak vasf ını kaybetmiş bulunuyor.
Fat5 al-bârrinde,
Bubârrnin filolojik iktibaslar ına İbn
(Aynrnin `Umdat al-qârrinde ve Qastallanrnin 'irşâd as-sârrsinde,
işaret edilen yerler lâhikada kaydolunmaktad ır. Ayr ıca Macâz alQur'ân'ın birinci cildine raslayan yerler i şaret edilmi ş, gerek henüz basılmamış bulunan ikinci cildi ve gerekse Farra'n ı n Ma`âni'lQur'ân'ın'daki yerlerinin mukabelesini temin maksad ıyla âyetler
numaralanm ıştır.
III. Lâhika, Butıârr nin, 'Abil Ubayda'nin Mac âz al-Qur'ân'ı n'dan,
IV. Lâhika Farrâ'n ı n Macani'l-Qur'ân'ından iktibas etti ği kısımlara tahsis olunmu ştur.

Mactiz al-Qur'ân ve Macâni'l-Qur'eı n nâşirleri için, Buhâri'nin iktibaslarından her iki ş ekilde de faydalanmak imkan ı mevcuttur.
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Bubâ ıl I, 11, st. 7: Yünfrd metninde `Abdallâh b. `Abbâs'a
isrâd olunan bu tefsir nr. 96 da görülece ği vechile «Kitâb at-tafdr» de bir defa daha fakat her hangi bir kimseye isnâd edilmeden iktibas olunmaktad ır. İbn Hacar, ikinci iktibas ın şerhinde
`Ubayda'nin tefsiri olduğ unu söylemektedir (bk. Fath VIII, 203,
Macâz
168).
2 Bubâri I, 91, st. 7: İbn Hacar, bunun 'Ab ıl `Ubayda'nin
tefsiri olduğuna i şaret etmemi şse de (bk. Fath I, 431), Macc2z (I,
322) 'in ibaresine tamamiyle uymaktad ır. Ayrıca ` İ bn Hacar ikinci
bir yerde Bur taraf ından iktibas olununca (bk. nr . 121 bunun 'Abti
`1..1bayda'nin tefsiri oldu ğunu söylemiştir (bk. Fail). VIII, 283).
3 Bubârl (I, 110 st. 16), 'Abû `Ubayda'nin bu tefsirini bir
daha Iktibas etmi ştir (Bk. nr. 93) İbn Nacar ancak ikinci seferind: bunun 'Abtı <1.1baycla'nin tefsi i olduğ una i şaret etmi ştir (bk.
Macâz I, 139; Fath VIII, 192, ve 'Ayni VIII, 557 ; Qastallân! VI, 84).
4 Babâri I, 123. not 16:- Banu bir defa daha iktibas etmi ştir (Bk. nr. 141) İbn Nacar sadece ikinci yerde 'Abü `Ubayda'den
alındığına işaret etmiştir (Bk. Fath VIII, 339).
Bullarl"nin kaynaklar ı F. 21.
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Blibâri Il, 32, st. VI: Macâz I, 33, bk. Fath II, 431.

« Bunu Buhâtis (II, 119, st. 13) bir defa daha iktibas etmi ştir
(bk. nr. 142). İbn Hacar birincisinde sarih olarak Buhâri'nin izah'
olduğunu söyledi ği halde (Fath III, 256) ikinci yerin şerhinde 'Abi)
`I.Jbayda'nin tefsiri oldu ğunu ifade eder (Bk. Fath VIII, 339 ve
Macâz I, 361).
Buhârf III, 11, st. 16-17: Bk. Macâz I, 176, bk. Fath. IV, 18.
Buhâri (III, 67, st. 7-8) bunu bir defa da Kitâb at-tafsir'de
iktibas etmiştir (bk. nr . 116). İbn klacar birinci iktibas esnas ı nda
(Fath IV, 256) değil de sadece ikincisinde 'Abfıs `Ubayda'den al ındiğına işaret etmi ştir (Fath VIII, 267, bk. Macâz I, 288).
9 Buhârt III, 67, st. 7-8 ve notu: Bk. Fath IV, 289.
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Buhâri III, 89, st. 16-17 ve notu: Bk. Fatly IV, 266, VIII 398.
Bulıâri III, 109, st. 15 ve notu : Bk. Fatly V, 22; 'Ayni VI, 2.
ıs Butıâris III, 127, 16-17: Macâz I, 343, bk. Fatly V, 69 ; 'Ayrıl
VI, 2.
13 Butıâri III, 149, st. 6-7 ve notu: Macâz I, 126, bk. FatI3 V,
126; 'Ayni VI, 234.
14 Buhar' IV, 13, not 10: Macâz I, 181, bk. Fall> V, 307; 'Ayni VI, 234.
15 Bubâıl IV, 23, st. 17-18: Macâz I, 132, bk. Fath VI, 28.
18 Bulıârt IV, 31, not 4: Fall: VI, 53; Qastallâni V, 76,
1°
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Bulıârî IV, 59, st. 12 ve notu: Bk. Fath VI, 100.
18 Buhârt IV, 61, st. 3: Macâz I, 210, bk. Fath VI, 102.
19 Bulıâri
IV, 79, not 5: Bk. Fatlı VI, 141; 'Ayni VII, 124.
20 Bulı âri IV, 96, st. 8 ve notu: Bk. Fatlı VI, 183; 'Ayni VII,
182.
Buhâri: IV, 98, st. 2-3: Macâz I, 259, bk. Fath VI, 192.
22 Buhâri IV, 105 st. 7 ve notu: Bk. Fatlı VI, 204; 'Ayni VII,
211.
23 / 24

Bul3âri IV, 107, st 16, 18-19: Macâz I, 198, 254, bk.
Fall! VI, 288; 'Ayni VII, 219.
25 Bulıârli
IV, 109, st. 2-3: Macâz I, 82, 102, 217, 348, 385,
bk. Fath VI, 219; 'Ayni VII, 225; Qastallâni V, 251.

325

v°)YI cip ,t:
« fJA.

(

.

) « J-o A .

:

(

:y)«

O 'k V )

26

, L9 ';
( NA

j5' ( w`: • `1‘ ,:\ ) «

)«

•

(

: \V ) «

»

JVI
(

•
27

».

\V)«

NA

c_2; ( uk

(

1.;,›
) L11

».

. tx;...çlf"
:\V)«

» JU.s.
».

..y•

,AP)4;: oo ) «

-'((

28. Z.12; (N\v : t )«

».

A)

(No:oo)«

✓

(

Nt)«

( V1 : oi ) «

J1

1:11

‘A.k.,

» . ( 11v :

»
)«

»

tv ) «

Y) •

t>
( `NY

JI J.>.„)1 3
\V ) « *)^:">'›V

2° BUIAri IV, 120, st. 4-7: Macâz I, 385, 391, 338, bk. Fatl) VI,

237.
27 İ bn Hacar (Fatla VI, 237) Butıâri'nin (1V, 120, st. 10-12)
'Abû'Ubayda'dan alm ış oldu ğu (bk. Macâz I, 246) bu ibarenin şerhinde, Bubârrden ba şka bir kimsenin ayni şekilde bir izahta bulunduğunun bilinmedi ğini söylediği halde, 4i:d/yin ikinci bir yerinde geçen (VI, 61, st. 8-9) ayni ibarenin ş erhi esnas ında onun 'Abû
( Ubayda'den muktabes oldu ğuna işaret etmektedir (Bk. nr. 108).
28 Buhâri IV, 121, st. 19-20: Macâz I, 384, bk. Fall) VI, 239.
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29/30 Buhârî IV, 127, st. 5, 6-7 : Macâz I, 290, 403, bk. Fath
VI, 247.
31 Buhârî IV, 131, st. 6-7 : Macâz I, 236, 211, bk. Fath VI, 233.
32 BUbâd IV, 131, st. 8 : Macâz I, 213, bk. Fath VI, 258.
33 Buhârî IV, 131, st. 8-9 : Bk. Fath VI, 258.
34 Buhârî IV, 131, st. 11 : Bk. Fath VI, 258; `Ayn1 VI, 310;
Qastallânî V, 339.
BLIbâil IV, 131, st. 12-16, : Macâz I, 38, 80, 350, 351, 212,
213, bk. Fath VI, 259 ; 'Ayni VI, 310; Qastallâni V, 309.
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Butıâr? IV, 138, st. -2-7: Macâz I, 415, bk. Fath VI, 272.
38 Butıârl IV, 148, st. 7 9: Macâz I, 354, bk. Fath VI, 269.
39 BuMri IV, 148, st. 11 14; kr ş. nr. 105: Macâz I, 207, bk.
Fath VI, 268.
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Bur IV, 157, st. 10-12: Macâz I, 44, 45, bk. Fath VI, 315;
Qastallânit V, 385.
45 Bubâ.ris IV, 158, st. 16-20: Macâz I, 297, 298, 221, bk. Fath
VI, 323; 'Ayni VII, 414; Qastallâni V, 391.
46 Buhârî IV, 159, st. 18-19 : Macâz I, 230, bk. Fattı VI, 325, 6.
47
Bahri IV, 160, not 3: Bk. Fath VI, 326.
48 Buhâris. IV, 160, st. 3: Macâz I, 77, bk. Path VI, 326.
49 ButAri: IV, 161, st. 7-8: Bk. Fath VI, 328.
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Bubâıl IV, 163, st. 10: Bk. Fath VI, 337.
Butıâri IV, 164, st. 15: Macâz I, 93, bk. Fath VI, 340.
Buhâri IV, 165, st. 5-6: Madiz I, 143, 144, bk. Fath VI,

342.
63
54
55
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Bubâri IV, 172, st. 10: Bk.` Fath VI, 365.
Buhar? IV, 172, st. 8-10: Macâz I, 397, bk. Fath VI, 366.
Butıâri IV, 172, st. 10: Macâz I, 398, bk. Fath VI, 366.
Bubâıl IV, 179 st. 6-7: Bk. Fath VI, 387.
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Butıârl V, 4, not 2: Macâz I, 356, bk. Fatiı VII, 9.
Bulıâri V, 50, not 8 : Macâz I, 40, bk. Fath VII, 145.
Buhar? V, 70, st. 11: Macâz I, 166, bk. Fatlz VII,

214.
BD Buhâri V, 72, not 15: Macâz I, 241, bk. Fatlz VII, 223.
61
Buhârî V, 93, not 6 : Macâz I, 104, bk. Fatiz VII, 268.
62
ButıârI VI, 17, st. 1-3: Macâz I, 20-22, bk. Fatlı VIII, 118;
`Ayni VIII, 458; Qastallâni VI, 3.
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63 Buhâr1 VI, 18, not 7: MaCâz I, 40, 405, bk. Fath VIII, 123;
`Ayni V111, 463; Qastallâni VI, 9.
64 Buhârf VI, 18, not 7: Macâz I, 47-8, Fath VIII, 124; `Ayni
VIII, 463; Qastallâni VI, 9.
Buhâri VI, 18, not 7 : Macâz I, 53, bk. Faili VIII, 124.
66 Buhâri VI, 19, st. 1: Macâz I, 38, bk. Fath VIII, 125;
QaFtallânî VI, 10.
" Buhâri VI, 20, st.
Macâz I, 54, bk. Fath VIII, 128;
`Ayni VIII, 470.
Buhârl. VI, 20, st.' 9-11: Macâz I, 54, bk. Fath VIII, 129.
69 Buhârit V1, 23, st. 4-6: metninde-bu ibare k ısmen `Abdallâh
b. (Abbas'a isnâd edilmi ş bulunuyor. Tabari tefsir (III, 42) 'inden anlaşıldığı vechiyle ıbn `Abbâs' ın ibaresi > den ibarettir. 1barenin geri kalan k ısmı Macâz (I, 82 'dan al ınmıştır. Bk:
Fath VIII, 132; 'Ayni' VIII, 476.
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Buhâri VI, 23, st.
Macâz I, 34, bk. Fath VIII, 132.
Buhar/ VI, 26, st. 1 : Macâz I, 54: bk. Fath VIII, 137.
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Buhârî VI, 27, st. 8-9 : Macâz I, 68, bk. Fath VIII, 138.
73
Buhâri VI, 29, st. 15 : Macâz I, 76, bk. Fath VIII, 144.
74 Buhâri VI, 31, st. 1-4 : Macâz I, 77, 78, 79, 80, 82, bk.
Fath VIII, 149 ; 'Ayni VIII, 504.
Buhâri VI, 31 not 9 : Macâz I, 80, bk. Fath VIII, 150.
76 Bul:Ad VI, 32, st. 4-5 : Macâz I, 83, bk. Fath 151 ; 'Ayni
VIII, 507.
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BulıârT VI, 32, st. 11: Macâz I, 83, bk. Fath VIII, 152.
Buhâri VI, 33, st. 6: Macâz I, 83, bk. Fath VIII, 154.
79 Buhâri VI, 33, st. 10-12: Macâz 1, 90, 98, 102, 103, 104, 106,
110, 112, bk. Fath VIII,.155; 'Ayni VIII, 520; Qastallânf. VI, 47.
80 Buhâri VI, 34, st. 9: Macâz I, 32, bk. Fath VII, 159.
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171.
78

▪
335
83

A,

‘2..11 9 15"(

« ,:),",1

2-:—

(t)
J 1".

84

c.,F"."''l

6^5

)«

4j

9 c;"'
• tt.'i

85.
86

(A)«

»

(.1/4 )

jtk,

< â> > 9 .y; (yı ) «

9m >

»

cf 1

,;.*
*11

ıı,ı

Le..ı.7

87

Z") •

.

88

( tv )
.

( oo ) a I,

89

(t.)«
».

)

(

c

».
L5.,3 ( oA) «

83

'1 ,31
»

>25
. vJ,Î 1s

Buhârie VI, 39. st. 7 : Macâz I, 110, bk. Fath VIII, 173.

84 Buhârt VI, 42, st. 18:
Macâz I, 114-115, bk. Fath VIII,
178; 'Ayni VIII, 541; Qastallâni VI, 71.

85

Buhâri VI, 43, st. 13: Macâz I, 117-120, bk. Fath VIII,

180.
88

Buhârt VI, 44, st. 12-13 ve notu Macâz I, 124, bk. Fath
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Abi) Milsa'l-A şcarl 267.
Abû Qatâdat al-Ansal-L 247.
Abi) Qutayba Silm b. Qutayba 230, 279,
302.
AVİ Sacid al-Hudri 259.
Abû Sacid Mawlâ Bani EM Ş 1111 239,
Abû Salama b. cAbdarrahmân 247, 263.
Abi) ;S'afwân cAbdallâh b. Sacid 225.
AVİ şâlih Salmuya b. Silm 287, 294,
300.
Abû sihâb cAbdirabbih b. Nâfi 224.
Abu't-Tayyâh Yazid b. Humayd 207.
Abû Usâma Hammad b. Usâma 208,
209. 222, 225, 251.
Abisi cUsmân Mawlal-Mukira b. S ıf-ba
207.
Abû Zubyân Halîfa b. Kacb 227.
Âdam b. Abî Iyâs 217.
cAdiy b. Sacid 294.
cAffân b. Muslim 218, 252, 262, 277,
293.
Aflah b. Humayd 208, 237.
Ahmad 218.
»
b. cAbd 218.
•
» cAbdallâh b. Yünus 302.
•
» cAbdalmalik b. Wâqid 218.
•
» Abî Bakr Ab ıl Muşcab 219.
» Baş'ir 273.
•
» Abî Dawâcl Abû Cacfar 219.
•
» al-Haccâe 219.
•
» al-Hasan Abul-Hasan 220.
•
» Humayd 220.
•
» c ısâ b. Hassân 220.
•
» Ishâq as-Sulami 220.
•
» Işkâb 221.
•
» Mani( 246.
•
» al-Miqdâm al-cieri 221.

Ahmad b. Muh. b. Hanbal 220.
» al-Makki 221.
»
»
» al-Marwazi 222.
»
»
» Abi Raeâ 222.
»
» Abi Salama 273.
•
» Sacid Abi) cAbdallâh 222.
•
•
» Sinan 223.
» Abi SELIM) 277.
•
» Sâtilı al-Mışri 223, 277.
»
Ahmad b. Sâlih b. Sacid 223.
Ahmad b. Abi Suraylı 223.
Ahmad b. Abi't-Tayyib 224.
Ahmad b. ( Umar 241.
Ahmad b. cUsman b. Hakim 224.
Ahmad b. Yazid b. Ibrahim 278.
224.
Ahmad b. Yacqâb
Ahmad b. Yemus b. Abdallâh b. Yfinus
(Zil. 227. Rs 5, Tt I, 50) 221.
cki şa hint Abi Bakr 232, 260, 266, 278,
287.
cA )işa hint Sacd 246.
-cAlâ b. cAbdarrahman 225.
-cAlâ b. al-Musayyab 220.
cAli b. cAbdallâh al-Madini 225.
cAlî b. cAyyâ ş 227.
cAli b. Cacd 227.
cAli b. Abi Haşim 228.
cAli b. al-Hayşam 228.
cAli b. Hafş 227.
cAli b. al-Rakam al-An şârl 222.
cAli b. al-Hasan b. Sâbiq 228.
cAli b. Hucr 229.
Ali b. Ibrahim 229.
cAli b. al-Mubârak 288, 296.
cAli b. Muslim 229, 230.
cAli b. Mushir 234, 247, 255.
cAli b. Salama 229,
cAli b. Abi Talim 253.
cAll b. Abi Talib 259, 260, 301.
cAli b. Abi Zi ) b 208,
cÂmir b. Sacd b. Abi Waqqâ ş 236.
cAmmara b. al-Qacqac 221.
cAmr b. 'Abbas 230.
cAmr b. cAmir 284.
cAmr b. cAlî b, Bahr 230.
cAmr b. cAşim b. cUbaydallâh 214, 231.
(
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Aşbak b. al-Farac al-Mi şrl 232.
cÂşim b. cAli 233, 261.
cAsim b. Muh. b. Zayd 224, 237, 239.
cAş im b. Sulaymân al-Ahwal 222, 235,
244. 246, 283, 284.
cAsim b. Yasuf 302.
AşCas b. Abi' ş-Ş acsa 244, 283.
'Affa)) b, Ba şir 273.
cAtâ b. Abi Rabâh 245.
Ata b. Yassâr 259.
cAwf b. Abi Camila 218, 258, 269, 295.
-cAwwâm b. klawab 228.
Ayyab b. an-Naccâr 284.
Ayyab b. Sulaymân 233, 301.
Ayyllb b. Abi Tami'ma 207, 218, 258,
286.
Azhar b. cAwn 210.
Azhar b. Sacd 225, 230.
cAzra b. Sabit 236, 237.

'Amr b. cAwn 210, 230.
cAmr b. Dinar 256, 283.
cAmr b. al-Haris 213, 220, 232, 299.
CAmr b. Halid b. Farrfilı 231.
cAmr b İsa b. Suwayd 231.
'Amr b. Mawlag-Muttalib 206.
CAmr b. Mayman 216.
cAmr b. Murra 234, 294.
cAmr b. ar-Rabic b. Tariq 232.
'Amr b. Yahya b. Sacid 221, 280, 286.
cAmr b. Zurâra 232.
Anas b. ciyac/ Abrı Damra 209, 219, 249.
285.
Anas b. Malik 213. 214, 231, 236, 245,
250, 253, 254, 259, 271, 274, 277, 279,
286, 301.
CAnbasa b. Halid 223.
Asbât b. Muh. 244, 260. 269.
(

(

B
Badal b al-Muhabbir 234.
Bahz b. Asad 300.
Bakr b. Muciar 247, 285, 295, 297.
Başir b. cUqba 282.
Bayân b. cArnr 234.
Bayan b. Başir 254.
Bayan b. Bi şr 224, 254, 297.
Bi şr b. Âdam 234.
Bi şr b. cAmr 222.
Bişr b. Bukayr 269.

Bişr b. al-Hayyât 234.
Bişr b. Halid 235.
Bi şr b. al-Mufaddal 207, 225, 239, 242,
281.
Bi şr b. Muh. as-Sahtiyani 227, 235.
Bişr b. Sariy 226.
Bişr b, Ş ucayb 225.
Bi şr b. CUbays b. Marham 235.
Burayd b. cAbdallah b. Abi Burda 267.

Câbir b. cAbdallah 258, 271, 282.
-Cacd b. Dinâr 216.
.Cacfar b. CAwn 208, 245, 253, 264.
Cacfar b. klayytin Abu'l-A şhab 237.
Cacfar b. Rabica 247.
Cacfar b. Abî Wah şiya AVİ Bişr 244,
265, 288, 303.
Cami( b. Ş addad 294.

Carir b. cAbdalhamid 225, 251, 273, 277,
284, 296, 299, 302, 303.
Carir b. Hazim 240, 257, 264, 280, 282,
290, 296.
Cumca b. cAbdallah 236.
CuCayd b. cAbdarrahman 246, 256.
Cuwayriya b. Asmâ 240, 280, 281.
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D, D
Dawild b. Râşid 262.
Dawild b. Abi'l-Furat 218, 280.
Dawild b. cAbdarrahman al-cAttar 285.
Daw ıld b. Sabib

-Dahlı ak b. Mahlid Abıl cAşim 210. 226,
228, 230, 236, 252, 268, 270, 280, 300,
304.

F
b, al-cAla 209.
-Fadl b. CAnbasa 226.
-Fadl b. Dukayn Abû Nucaym 237, 302,
304.
-Fa ı/1 b. Masa's-S'inan'i 246, 257.
-Fadl b. Musâwir 270.
b. Sahl 238.
-Fadl b. Yacqiib b. lbrah'im 238.

Farwa b. Abil-Mağra 238.
Firas b. Yalıya 271.
Fuciayl b. Gazwan 221.
Fudayl b. c ıyad 208.
Faç/ayl b. Sulaymân 215, 220, 230. 236,
263, 276, 282.
Fulaylı b. Sulaymân Abû Yahya 232,
247.

Ğ
Gazra b. Sabit 207.

H, H, H
Hammâm b. Munabbih 272.
Hammâm b. Yahya 214, 222, 231, 236,
237, 239-241, 245, 274, 280, 282.
Haran b. al-Asca ş 239.
Hatan b. İsmacil 211, 252.
Haran b. Macraf 262.
Haran b. Masa Abisi cAbdallah 280.
Haş im b. Ha şim 236, 256.
Ha şim b. al-Qâsim Abu'n-Nadr 210,
226, 238, 241, 256
-Hayş am b. Harica 239.
Haysama b. cAbdarrahman 294.
Hilal b. 'Ali 200.
Hiş am b. Abi cAbdallah ad-Dastuwac'i
237, 241, 256, 258.
Hişam b. cAbdalmalik Abu'l-Walld 239,
304.
Hiş am b. CAmmar 240.

Hi ş am b. Hassan 256.
Hi şam b. CUrwa 222, 229, 238, 239, 263,
266, 275, 283. 286, 292, 293.
Hiş am b. Yfisuf 210, 225, 250.
Hiş am b. Zayd 277.
Hudba b. Halid 240.
Huşaym b. Başir 229, 230, 231, 232,
240, 260, 264, 265, 273, 274, 281, 283,
285, 288, 296, 300, 303.
Habban b. Hilal 210, 229, 252, 298.
Habib b. Abi cAmra 215.
Habib al-Mucallim 295.
-1:laccac b. al-klaccâc 219.
„ al-Minhâl 240.
»
„ Muh. b. ACyan 226, 238, 244,
269, 285, 291.
klafs b. Giyâs al-K ılfî 251, 294.
klafs b. Maysara 217, 239, 258, 259.
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Hatim b. Wardân 226, 302.
Haywa b. şurayh 212, 236, 299.
Hazm b. Abi Hazm 215.
Hibbân b. Masa 246.
Hucayn b. al-Musanna'l-Yamilmi 260.
Humayd b. (Abdarrahman 285.
Humayd b. al-Aswad 209.
Humayd b. Hilal 301.
Tawil 214, 222, 228, 261.
Humayd
Humrân b. Aban 259.
Husayn b. cAbdarrahman 258.
Husayn al-Cucfi 217, 251, 253.
b. al-Hasan b. Yassar 270.
b. Hurays b. al-Hasan 246.
İ brahim al-cAmiri 267.
b. ( İsa b. Humrân 247.
b. al-Mu` allim 207.
b. Muh. al-Marwazi 238, 250,
261, 267.
-Ijusayn b. Muh. b. Ziyâd 246.
al-Mukattib 235.
b. Yabyâ b. Cacfar 246.
b. cAbdarrahman 252.
Halaf b. Hâlid al-Qurasi 247.
Hâlid b. (Abdallah 230, 241, 252, 254,
269, 281.
Halid b. al-Haris 207, 226, 230, 251,
263, 270, 284, 294.
Halid al-Hazzâ 254, 276, 284.
b. Haliyy 247, 304.
b. Mahlid 247, 276.
b. Said 246.
„ b. Yazid al-Kâhili 248,

Rafa b. ( Umar b. al-Haris. 241, 262.
-Rakam b. cAbdallah Abu'n-Nucman 293.
- „
b. Masa b. AM Zuhayr 241, 246.
- „
b. Nafi ( Abu'l-Yaman 241, 304.
- „
b. CUtayba 234.
klamdan b. ( Umar 241.
Hamid b. ( Umar b. Hafş 242.
Hammad b. Humayd 242.
•
» Mascada 261.
» Usâma Aba Usâma 251, 252,
»
253, 256, 261, 262, 278, 285, 291, 293,
300, 302.
Hammad b. Zayd 207, 215, 218, 230,
242. 264, 281, 285, 290, 291.
Hamza b. cAbdallah b. cUmar 274.
ljanzala b. AM Sufyân 256, 293.
ljaramayy b. cAmmara 216, 226, 263,
264.
ljariz b. cUsman 227, 255.
-Hasan al•Basri 242.
b. cAbdalcazlz Aba 'Ali 242.
b. cAli al-Huzali 243.
„ Bişr b. Silm 243.
„ İ brahim al-Kirmâni 278.
„ Halaf b. Ziyâd 243.
„ İshaq b. Ziyâd 243.
„ Manşar b. Ibrahim 244.
„ Mudrik 244.
„ Muh, b. şabbalı 244.
„ Milsa'l-Aşyab 228.
„ ar-Rabic b. Sulaymân 244.
• şabbah al-Bazzâr 245.
»
„ cUmar a ş-şactiq 245.
Hassan b. cAlmlallah al-Wasiti 245.
„
b. Ilassan al-Wasiti 245.
Haşin b. cAbdarrahman 301.
Hâtim b. İsmacil 207, 208, 218, 236, 249,
2 75, 284.

55

55

55

/P

55

75

Hallfa b. Hayyat b. Halifa 248.
Hallad b. Yahya b. Safwan 248.
Hattab b. cUsman 248.

İ
İbrahim b. cAbdarrabman 228.
•
L Hamza b. Muh. 249.
b. al-Haris b. İsmacil 249.
b. Humayd ar-Ru'asi 292.

İbrahim b. al-Munzir ATA isbaq 249,
265.
İbrahim b. Masa b. Yazid 250.
b. Nafi' 237, 248.
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İshaq b. Sulayman 222.
» b. Ş ahin Abû Bişr 251.
• b. Abi Tallıat al-Ansari 254.
„ b. Wahb tı. Ziyâd 254.
„ b. Yılsuf al-Azraq 210, 213, 215,
251, 270.
İshaq b. Yazid 251.
İsmacil b.. Abân al-Warrâq 254.
b. Cacfâr 262, 273, 290.
b. Habib 212.
b. 'Per 229.
b. Abi Halid 222, 292, 293.
b. Halîl Abû cAbdallah 255.
b. İ brahim b. Macmar 225, 262.
b. İ brahim b. cUqba 255, 287.
b. Mucahid 221.
„
b. cUlayya 207, 299, 226, 232,
255, 258, 273, 281, 281, 235, 291, 300,
301.
İsmail b. Umayya 301.
„
b. Zakaryâ 274.
b. Abi Uways 255.
„
b. Yfinus 257.
isracil b. Yilnus 211, 217, 248, 249, 266,
278, 293.
cisain b. Halid al-Hadrami 255.
lyâs b. Salama b. CAmr 300.

İ brahim an-Nahaci 235.
•
b. SaCd 206, 208, 228, 239, 249,
255, 260, 265, 275, 299, 300, 301.
Ibrahim b. Suwayd 287.
•
b. Ş ihab 206.
b. Tahmân 219, 295.
b. Abi'l-Wazir 210.
b. Yazid at-Taymi 294.
•
b. Wısuf b. Abî İshaq 224, 262.
cİ krima Mavla İ bn (Abbas 256, 296.
' İmran b. Maysara 250.
(Irak b. Malik 247.
'Isa b. Tahmân 248.
' İsa b. Yilnus 229, 250-252. 254, 275,
281, 296.
islı aq b. cAbdallah b. Abî Talha 214,
234.
61./4 b. İ brahim b. cAbdarrairman 250.
islı aq b. İbrahim b. Na şr 251.
b. İ brahim b. Rahrlyn 252.
b. İbrahim aş-Şawwaf 253.
b. AM cisa 253.
b. AM ı shaq 22f.
b. Mansfir b. Bahram 222, 253.
b. Said b. CAmr 221, 226, 237.
239 .

75

79

K
Kahmas b. al-Hasan 212.

Kusayyir b. Ş inzir 207.

L
Lahiq b. klumayd Abû Miclaz 253, 260.
Lays b. SaCd b. cAbdarralı man 206, 208,

217, 231, 232, 239, 284, 288, 289, 297.
299.

M
Mandi b, Maymiln 239, 264, 280, 291.
Mabbılb 13, Hasan 212.
Malımild b. Gaylan 256.
Mahlid b. Malik b. Câbir 256.
Mahlid b. Yazid 273,

Makki b. Ibrahim b. Basit- 256, 263.
Malik b. Anas 206, 208, 209, 212, 236,
237, 239, 248, 255, 257, 279, 284, 297.
299.
Malik b. İsma'il b. Ziyad 257.
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Malik b. Mikwal 243, 278.
Malik b. Saqr 226, 229.
MaCmar b. Râ şid 235, 246, 272.
Macmar b. Yahya 237.
MaCn b. 'Isa 249.
Man b. Muh. al-Gaffar 216.
Manşfir b. al-Mucta şim 286.
Man şar b. Salama Abisi Salama 262.
Manşar b. Şafiyya 283, 299.
Marham b. cAbdalcaziz 226, 281.
Marrâr b. Hammaya Abi"' Ahmad 257,
304.
Macraf b. ljarbaz 293.
-Macrar b. Suwayd 294.
Matar b. al-Fadl 257.
Marwân al-A şkar 243.
Marwân b. Mucawiyat al-K ılfi 210, 213,
225, 236.
Marwân b. ucba.' 246.
Masraq b. cAbdarrahman 294.
Miscar b. Habib 248.
Miscar b. Kidâm 237, 289, 291.
Mişcab b. SaCd 238.
Mucafa b. ' İ mran b. Nufayl 243.
Mucallâ b. Asad 258.
Mucallâ b. Mar şar 228, 262.
Mu)ammal b. Hi,am 258.
Mucâwiya b. cAmr 210, 222, 258, 262.
Mucawiya b. ishaq 283.
Mucâwiya b. Abî Muzarrad 235.
Muz b. Asad b. Abî Sahbara 257.
Mucaz b. Ba şşâr 264.
Mucaz b. Fala Abii Zayd 258.
Muz b. Hiş am 209, 225, 230. 251, 264,
270.
Muraz b. Han1 230.
Mucâz b. Hassan b. Na şr 242.
Mucaz b. Mucaz 218, 230, 248, 264, 270,
271.
Muba şşir b. ismacil 205.
Mucahid b. Câbir 265, 288, 294.
-Mufac/dal b. Fac/ala 245, 285.
-Muğ ira b. cAbdarrahnian 219, 249, 285,
291.
-Mukira b. Sucba 292.
Muhammad b. (Abbad b. Masa 259.

Muhammad b. Abân b. al-Wazfr 259.
»
» cAbdalcazfz b. Muh. 259.
„ cAbdalcazLz b. Abi Rizma
287.
Muhammad b. cAbdallah b. Haw şab 260.
b. ismacil 260.
b. al-Mubarak
260,
Muhammad 13, cAbdallah b. cAbdalmalik
260.
Muhammad b. cAbdallah b. al-Mu şanna
226, 244, 248, 261, 264, 270, 277, 285,
297.
Muhammad b. cAbdallah b. Numayr 261,
268, 304.
Muhammad b. cAbdallah b. az-Zubayr
208, 210, 262.
Muhammad b. cAbdarrallim b. Abi Zuhayr 262.
Muh. b. cAbdarrahman •413u'l-Munzir 226.
» b. cAbdarrahmân at-Tafawi 221.
» b. Abî cAd1 264, 270.
» b. al-cAlâ b. Kurayb 262, 304.
» b. CAmr as-Sawwâq 262.
„ b. CArCara b. al-Birind 263.
„ b. Abi Bakr b. 'Ali al-Muqaddam'i
263, 304.
Muh. b. Bakr b. cU şmân 293, 298.
„ b. Ba şş ar b. cU şman b. llawad 264.
„ b. Bi şr 225, 251, 261.
„ b. CaCfar 206, 226, 230, 235, 259,
264, 270, 276, 287, 291, 299.
Muh. b. Candam 298.
„ b. al-Faç/I c;krim 210, 264.
„ b. Fuciayl 208, 210, 220, 230, 233,
249, 251, 261, 262, 266, 273, 289, 303.
Muh. b. Abi Galib Aba cAbdallah 255.
b. b. Gurayr b. al-Wafid b. İ brahim
265.
Muh. b. Hişam b. 'Isa b. Sulaymân 265.
b. al-Rakam al-Marwazi 266.
b. Harb b. Hirman 247, 266.
b. a1-1-1asan al-Asadi 295.
b. Hâtim b. Bazic al-Ba şı-L 266.
b. Himyar 248.
b. Hasan al-Wasit'i 273.
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Muh. b. Abi Husayn Cacfar as-Simnâni
266.
Muh. b. al-Husayn b. İ brahim al-c "Amiri
267.
Muh. b. Halaf b. Târiq Abû Bakr 267.
b. Hazim Abû Mu'awiya 225, 262,
270, 273, 281, 285, 291, 297, 299.
Muh. b. İ brahim b. Dinar 219, 278.
b. Ismacil b. Abi Fudayk 215,Ç249,
„ b. İ smâ'il b. Abi Samina 265.
•
b. Kasl ı- al-cAbdi Abû 'Abdallâh
267.
Muh. b. Mal;bilb AVİ 'Abdallâh 267.
b. Macmar Abdi 'Abdallâh 268.
b. MaCn 249.
b. Maymiln Abil Hamza 217, 240.
•
b. Mini al-cAttâr al-M ış ri 268.
b. Milı rân al-Canmâl Abû Cacfar
268.
Muh. b. Miskin b. Nuwayla 269.
„ b. al-Mubârak 252.
„ b. al-Munkadir 233. 242, 282, 283.
» b. Muqâtil al-Marwazi 269.
b. Mılsâ b. Acyan 277.
„ b. Musal-Qatran 269.
» b. al-Musannâ b. cUbayd b. Qays
270, 302.
Muh. b. Mutarraf Abû Gassân 287.
„ b. an-Nacir 271.
» b. Rafic b. Abi Zayd al-Qu şayri
271.
Muh. Sâbiq Abû Ca'far 238, 243, 245,
261.
Muh. b. Saqd b. Sulaymân 272.
>>.
b. Sacid b. al-Walid al-Huzâ'i 272.
b. Sallâm Abfi "Abdallâh 273.
» b. Sinân al-Babil? 274.
» b. Sawwâr 231.
• b. aş-Şabbaly ad-Dawlabi 274.
• b. a ş-Salt al-Ba şri 274.

• b. aş-Şalt al-klaccac 274.
» b. Talip. 237, 290.
» b. 'Ubada al-Bubturi 275.
•
b. CUbayd b. Maymiln 251, 261,
275.
Muh. b. "Ubaydallâh b. Muh. b. Zayd 275.
» b. 'Uqba b. al Mukira 276.
» b. "Uşmân b. Karâma 276.
» b. al-Walid b. 'Abdalhamid 247,
276.
Muh. b. Yahyâ b. 'Abdallâh 277.
» b. Yahya' b. CAbî Abi Gassân 257.
» b. Yahya b. 'Abdal'aziz al-Ya şkuri 277.
Muh. b. Abi Yacqilb al-Kirmâni 278.
» b. Yazid al-K ılfi 278.
» b. Yfinus al-Bulı ari 278.
» b. Yilsuf 216.
» b. Zayd 298. *
»
b. Ziyâd 295.
-Munzir b. al.Walîd b. 'Abdarrahmân
279, 304.
Muhariq b. cAbdallah 241.
Muqaddam b. Muh.
Mfisâ b. Anas 279.
» b. İsmacil at-Tabuzaki 280.
» b.
Abisi Huzayfat an-Nandi
280.
Milsâ b. Nâfic Abil Şihâb 237.
» b. 'Uqba 222. 235.
» b. Talha 276.
Musaddad b. Musarhad b. Musarbal 281.
Muslim b. İbrahim al»Azdi al-Farâhidi
282.
Muslim b. Qutayba 302.
Muşannâ b. Sacid 302.
Muctamir b. Sulaymân 209, 212, 220,
230, 233, 240, 245, 248, 251, 260, 263,
264, 280, 281.
Mutarraf b.
b. Mutarraf 282.

N
-Nactr b. Muhammad al-Yamân ı ? 292.
-Nadr b. Ş umayl 211, 222, 251-53, 256,
266, 269.

Nâfic Mawlâ İbn 'Umar 209, 219. 228,
239, 257, 241, 245, 265, 268, 279, 292.
Nâfic b. 'Umar 248, 287, 294, 301.
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Nasr b. CAlî b. Nasr b. 'Ali al-Azdi
282.
Naş r b. ' İmran Abıl Camra 227, 240,

302.
NuCaym b. Harnmad b. Mucawiya b. alHaris 283.

Q
Qabisat b. 'Uqba b. Mulı . b. Sufyân 283.
-Qâsim b. Malik 232, 296.
-Qâsim b. Muhammad b. Abi Bakr 260.
-Qâsim b. Muhaymira 241.
-Qâsim b. Yalıya b. 'Ata 279.
Qatada b. Dicâma 205, 213, 222, 231,
234, 236, 240, 245, 250, 253, 286.
Qays b. Hafs b. Qacqac ad-Darimi 284.

Qays b. cUbad 260.
Qays b. cUqba 253.
Qurayş b. Anas 209.
Qurra b. Habib 242.
Qurra b. Halid 282.
Qutayba b. Said b. Camii 284.
Qutn Abu'l-Hayşam 207.

R
-Rabic b. Nafi' 245.
»
» Yalıya Abul-Facil 286.
Raqaba b. Masqala 228.
Rawh b. cAbdalhamid al-Huzali 286.

Rawb b. al-Qâsim 295.
Rawh b. cUbacla 210, 218, 219, 229, 245,
251-53. 257, 262, 268, 297, 300.

S, S, S
Sacd b. Hafs Aba Mulı . al-Kafi 286.
SaCd b. Ibrahim b. cAbdarrahman 242,
293.
SaCd at-Ta ) i 266.
Sac(' b. cUbayda 235, 301.
SaCd b. Abi Waqqas 236, 238, 246.
Sahl b. Bakkâr b. Bi ş r ad-Darimi 286.
Sahl b. Yasuf 285.
Said b' cAbdarrahman 232.
Said b. CAmir 226, 256.
Sacid b. Abi 'Araba 205, 207, 212, 219.
235, 286.
Sacid b. Cubayr 246, 248, 303.
» al-Hakam b. Mulı . 287, 304.
b. al-Haris 299.
• b. İbrahim b. c Abdarrahman 234,
282•
Sacid b. Manş ar 298.
» al•Maqburi. 233, 288.

Sacid b. Marwân b. ( Ali Aba clisman alBakdadi 287.
Sacid b. Abi Maryam 261.
» Masraq 228, 282.
» Minâ 289.
» Miıh. b. Sacid al-Carmi 287.
» an-Nar/t- al-Bagdadi
'Usman 288.
Sacid b. ar-Rabic Aba Zayd al-Harawi
262, 288.
Sacid b. Abi Sacid 301.
» Sulaymân ad-Dabbi 262, 288.
» Ş urabbil al-Kindi 288.
„ Talid Abdi cUsman 289.
„ CUbayd 237, 294.
» c Urayr b. Muslim 289.
» Yahya b. Sacid 289.
„ „
„ Abû Sufyân 269.
Salama b. CAmr b. al-Akwac 300.
Buhâri'nin kaynaklar ı F, 26
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Sulaymân b. Dawild abu'r-Rabi c 290,
304.
Sulaymân b. Harb al-Azdi 290.
Sulaymân b. klayyan 243, 274, 275, 291.
Sulaymân b. Hibban 275.
Sulayman b. Mihrân al-Acma ş 227, 229
235, 237, 244, 275, 283, 289, 293. 294,
297, 298.
Sulaymân b. al-Mugira 217.
Sulaymân a ş -Saybani Aba İshâq 244,
292.
Sulaymân b. Tirlıan 260.
Sulaymân b. Yassâr 216.
Surayc b. an-Nu'man 273.
Surayc b. Yanus 262, 271.
Sabit b. Aslam 218.
Sabit b. ciclan 248.
Sabit b. Muh. Abû Muh. 291.
Sabit b. Yazid 264, 280.
Sawr b. Yazid 236.
Şadaqa b.
291,
Şadaqa b. Hâlid 240.
Sahr b. Cuwayriya 238, 292.
Salih b. Kaysân 233, 264, 265, 287.
-Salt b. Muh. b. Muh. b. Abdarrahman
b.
291.

Salama b. Dinar İ bn Abi Hazim 249.
Salama b. Baca 255.
Salama b. Sulaymân 222.
Salim b. cAbdallah 278.
Salim al-Af ta ş 246.
Salim b. Abil-Cacd 258, 294.
Salim b. klayyan b. Bistâm 289.
Salim Abu'n-Nadr 234.
Sallâm b. Abî Mutic 280.
Sallâm b. Miskin 282.
Sallâm b. Sulayman Abu'l-Alı was 244,
254, 273, 281, 285.
Sayf b. Abî Sulayman 237.
Sayyâr Abu'l-Hakam 276.
Siclân b Moda:İ- b. Abi Muh. al-Bahili
290.
Silm b. Zuray( 239.
Sufyan
İ bn CUyayna 208, 210,
213, 214, 220, 222, 224, 234, 237. 240, 241,
245, 246, 256, 257, 259, 273, 278, 279,
281, 283, 284, 290, 291, 299.
Sulaym b. Sarik 206.
Sulaymân b. Bil:al 208, 233, 247, 253,
255, 287, 299.

;

Ş
'

Ş aqiq b. Abi ( Abdallah 294.
Sabaha b. Sawwar 210, 223, 225, 245,
256, 257, 262, 271, 297.
- Şacbi 'Amir 271, 294.
Ş azan al-Aswad b. c Âmir 260.
Şazan Abdalcaziz b. c Usman 277.
Ş ayban b. c Abdarrahman an-Nahwl 217,
237, 250, 271, 286, 293.
Şibab b. cAbbad
Aba CAmr 292.
Ş ucayb b. Abi Hamza 227, 241.
Ş uCayb 13, Harb 300.

Ş ucayb b. İshaq 254.
Ş ucayb b. Lays 256.
Ş ucba b. al-klaccac 211. 217, 218, 222,
227, 229, 234, 235, 239-42, 246, 253, 259,
262, 266; 271, 276, 277, 279, 282, 288,
290, 298.
şucac b. al-Walid Abu'l-Lays 256.
ş ucac b.
b. Qays Abû Badr
263.
Ş uray ı b. Maslama 224.

T
ralhat. b. Yaya 296.
Talq b. Gannam b. Talq 292.
Tariq b. cAbdarrahman 284.

Tariq b. şi'llab 241.
Tawbat al-Anbari' 276.
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U
cUbayd b. cAbdarralımân 296.
( Ubayd b. Hâlid cAqil 245.
cUbayd b. ismacil Abâ Muh. al-Kafis 292.
cUbaydallah b. cAbdallah b. Mascad 247,
292.
cUbaydallah b. aI-Ahnas Abâ Malik 290.
cUbaydallah b. cAmr 219, 283.
cUbaydallâh b. cAbdarralı mân al-Ascaci
220, 241.
cUbaydallah b. Mucâz 218,242, 271.
(Ubaydallah b. Mâsâ 208, 220, 223, 252,
256, 267, 273, 277, 302.
cUbaydallah b. Sacd b. İbrahim b.
darralımân az-Zuhrî 293.
cUbaydallah b. Sar:M b. Yalıya..1-Yaskuri
293.
cUbaydallah b. 'Umar b. klafs 211, 231,
275, 279, 2:11.
Ubaydallâh b. cUmar b. Maysara 291.
'Umar b. Abî Zâpida 263.
'Umar b. cAll al-Muqaddaml 216, 218,
263.

b. Hafş b. Giyâs 266, 277, 291.
» Mulı . b. al-Hasan 236, 295, 299,
„ Mu5. b. Zayd 2,68.
„ Sacid 236, 216, 275, 296.
» cUbayd at- Tanafisi 273.
» Yiinus 251.
»
Zarr 237, 218.
Umayya b. Bistâm b. al-Munta ş ir 295.
Umm Salama 236.
cUgba b. Hâlid 211.
cUrwa b. az-Zubayr 229, 233, 23d, 239,
266, 277, 287.
Usâma b. Hafs at-Madani 275.
cUsman b. al-Aswad 243, 293.
cUsmân b. Cabala 216, 277.
„
b. al-Hayşam b. Çahm b. 'La
295.
cUsman b. Ş ahlı b. Şafwan 295.
„
b. Abi Şayba 296.
b. 'Umar b. Fâris 210, 261, 264,
270, 272, 277.
cUtba `Abdallah b. cAbi3-cUmays 237.

Wahb b. Carir 210, 211, 222, 226, 230,
252, 256, 270, 303.
Waki` h. al-Carrah 208, 252, 261, 270,
273, 297, 298, 302.
-Walid b. cAyzar Abi ishaq as- Ş aybani
205.
-Walid b. cAbdarrqhman al-Cânidi 279.
-Walid b. Kasir 287.
- Walid b. Muslim 213, 215, 225, 233,

249, 250, 251. 268, 270, 274, 278, 291,
302.
Waqid b. Muhammad 298.
Waqid b. Salih an-Nahhas 296.
Warqâ b. 'Umar 217, 223, 237, 243, 278.
Wasil b. şayyan 283.
Wuhayb b. Hâlid b. cielan 205, 258, 280,
282, 286, 290.

c Umar

›.>
•

Y
Yahya b. cAbbad 244.
„
„ cAbdallah b. Bukayr 249, 297.
„ cAbdalmalik b. Abi Ganiyya
237.
',

Yahya b. cAbdalmalik b. Ziyâd as-Sula296.
Yahya b. Ayyılb 287.
„
„ Adam 205, 217, 222, 251.
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Yahya b. Bi ş r b. Kasir 297.
» Abi Bukayr 300.
„ Cacfar b. Acyan 297.
» Dinar Ab ıl Haş im 284.
„ Hammad b. Abî Ziyâd as-Saybani 244, 297.
Yahya b. Hamza 212, 240, 241, 254.
„ Hassan b. Hibban 242, 269.
•
» İ brahim at-Tustari 208.
•
» Abi İ shaq 207.
•
» Abi Kasir 270, 278, 286.
• Ma% 205. 210, 298.
„
» Muh. b. as-Sakan b. Habib
al-Qura ş i 298.
Yahya b. Masa b. cAbdirabbih b. Salim
298.
Yahya b. Qazacat al-Qura şi 298.
„
Sacid Aba Ayyab 289.
» Said al-Qattan 208, 209, 215,
222, 225, 230, 234, 256, 264, 270, 281,
291, 296, 300.
Yahya b. Sulaym 235, 298, 301.
Salih Aba Salih a ş -Sami 251,
»
252, 277, '299.
Yahya b. Wadih Aba Tumayla 273.
„ Yahya. b. Bukayr al-Hanzali
ıı
299.
Yalıya b. al-Haris al-Muharibi 300.
„
„ Yasuf b. Abi Karima 300.
•
» Zakariyâ 229.
•
» Abi Zakariyâ Ahu Marwân 266.
•
» cUbayd 220.

»
» al-Haris al-Muharibi 300.
Yacla b. cUbayd 261, 269, 273.
Yacciab b. cAbdarrahman 206, 284, 289,
297.
Yacciab b. İ brahim b. Kasl ı- b. Zayd al'Abdi 298, 300.
Yaccifib b. İ brahim b. Sard 210, 225,
231, 252. 253, 303.
Yacciab b. İ brahim b. SaCd 265, 287.
Yasara b. Şafwan b. Camii 301.
Yazid al-cAdani 211.
b. Haran 210, 211, 223, 226, 230,
•
252, 253, 257, 261, 262, 270, 273, 275,
297, 298, 300, 302.
Yazid b. Abi Habib 288.
„ » İ brahim 249, 241.
„ » Abi cUbayd 236, 256.
„ Abi Yazid 207, 287.
» » Zurayc 205, 207, 208, 209, 211,
217, 225, 245, 250, 258, 263, 268, 280,
285, 286. 291, 295.
Yanus b. Muhammad 208, 210, 247.
• b. al-Qâsim 254.
„ „ cUbayd b. Dinar 219.
„ „ Yazid 220, 222, 223, 232, 235,
246. 274, 277, 299.
Yfisuf b. Bahlal at-Tamimi 301.
„ al-Maci,an 206, 226.
„ al-Mansar 281.
„ Muh. b. Sabig 301.
„ Masa b. Ra şid b. Bira' 302.
„ Yacqab as-Sad ıas2i 253, 301.
„ Yazid Aba Mac şar 263, 290
/.1

Z, Z
Wida b. Qudâma 214, 224, 239, 243,
258, 280, 286, 292.
Zakariyâ b. 'Adi 262.
Zakariya h. İshaq 236, 246.
Zakariya b. Yahya b. CAmr al-Kafi 302.
Zakariya b. Abî Wida 232, 250, 293.
Zayd b. Ahzam Ab ıl Tabib al-Makki 302.
Zayd b. Aslam 259, 283.
Zayd b. Wahb 294.
Ziyâd b. Ayyab b. Ziyâd al-Bakdadi 303.

Ziyâd b. ar-Rabic 272.
-Zuhayr b. al-Hirrit 296.
Zuhayr b. Mucâwiya 224, 231, 237, 249,
257.
Zuhayr b. Harb b Saddad 302.
-Zuhri Muh. b. Muslim b. Sihâb 222,
233, 241, 245, 247, 268, 274, 278, 287.
Zakwan Abisi CAmr 232.
Zakwân Aba ş alih 229.
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