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ÇEVİRENİN ÖNSOZO 

"Hadislerin toplanmas ı  ve yaz ı  ile tesbiti" konusunu Doktora 
çerçevesi içinde bir tez olarak haz ı rlad ığı m ı z zaman "Önsöz" ümüzde 
konu ile ilgili ş u aç ıklamayı  yapmış t ık: 

"Hadislerin toplanmas ı  ve yaz ı  ile tesbiti meselelerini tetkike 
giri ş irken, her ş eyden önce, zaman ımıza kadar bu mevzuda ne gibi 
incelemelerde bulunuldu ğunu ve hangi neticelere ula şı ldığı nı  gözönünde 
bulundurmam ız gerekiyordu. Fakat bu husustaki ara ş tı rmamı z, 

bize, arzu etti ğ imiz ş ekilde bir malamat sa ğ lamad ı . Gerek ş arklı  ve ge-
rekse garpl ı  müste ş r ıklardan hemen hiç birinin bu mevzua gir-
memiş , ancak seleften kalma baz ı  malumat ı  ve bu malumata ba ğ lı  
bir tak ım görü ş leri tekrarlam ış  olduklar ını  gördük. Mesela geçen asr ın 
garplı  müste ş rıklar ından Sprenger'in ilk yaz ı lı  hadis sahifelerini tesbit 
ettiğ i ve uzunca bir makale halinde yay ınladığı , bunun da —yine garpl ı  
müste ş rıklarca— büyük bir bulu ş  olduğu ileri sürülmü ş se de, mezkilr 
makale gözden geçirildi ğ i zaman °, müellifinidde kaydetti ğ i gibi 2 , onun, 
V. Hicri as ı r müelliflerinden el-Hatib el-Ba ğdadrnin bir eserinin hulâ-
sas ı  olduğu görülmü ş tür. Mamafih, el-Hattib'in Tauidu'l-ı lm ad ındaki 
bu eseri, ancak 1949 senesinde Ş am'da ne ş redildiğ i için, Sprenger'in 

bu faaliyetinin, kendi zaman ına göre meçhul olan hadis kitabetine ait 
baz ı  hususlar ı  ortaya koymas ı  bak ımı ndan iyi kar şı lanmas ı  icabeder'. 

"Sprenger'den sonra hadislerin toplanmas ı  ve yaz ılması  bahsinde 

yeni bir ilerleme kaydedilmi ş  değ ildir. Hattâ Muhammedanische Studien 
adlı  iki cildlik eserinin ikinci cildini hadis meselelerine tahsis etmi ş  bu- 
lunan Goldziher'de de baz ı  yanı ltı cı  fikirlerden fazla bir ş ey görülmez". 

Bu ifadelerle ş unu belirtmek istedik ki: Hadislerin yaz ı  ile tesbiti 
konusu üzerinde çok az ara ş t ırma yap ılmış  ve tahammül, rivayet, râvi 

1 On the Origin and progress of writing down historical fects among the Musalmans — Dr. 
A. Sprenger, Journal of the Asiatic Society— 1856. s. 303-325. 

2 Sprenger, ad ı  geçen makalenin ba ş taraflar ında şu açıklamayı  yapmış tır: "Burada 180 

sahifeyi bulan Tagyidu'l-zim ismindeki el-Hatib el-Bağ dadrye ait çok mühim bir monografinin 
hulâsasuu verece ğ iz". 



Ve metinlerin cerh ve taedili vb. metodlarla ba şlı  ba şı na bir ilim haline 
gelen hadis meselelerinde en mühim nokta, yani tesbit ve takyid i ş i 
karanlıklar içinde kalm ış tır. Bu sebepten, bilhassa asr ımıza tekaddüm 
eden devirlerde, Islam' ın Kur'ândan sonra ilk mühim kayna ğı nı  te ş -
kil eden hadis külliyat ının hiç bir değ er ifade etmedi ğ i ve itimada ş ayan 
dini bir kaynak olamayaca ğı  konusu, hücümlar ını  islam'a yöneltmek 
hususunda birbirleriyle yar ış  edercesine faaliyet gösteren müste ş rık-

larm kolayca benimsedikleri bir mesele olmu ş tur. Çünkü• 

Halen elde mevcut hadis koleksiyonlar ı , haddesenet, ahbaranâ ve 
semi`tu terimleriyle, ş ifahi bir rivayet metodu üzerine telif edildiklerini 
açıkça gösterir. Hadisçiler arasmda maruf olan teamül, hadislerin 
kulakla dinlenmesi ve kalple h ıfzedilmesidir. Onlar ı  kulakla dinleyen 
ve sonra da kalple h ıfzeden hadisçi yine ş ifahi olarak ba şkas ına nak-
leder; bu nakılde kullandığı  tabirler haddesenâ fulân (=fulân kimse 
bize rivayete etti), ahbaranâ fulân (=fulân kimse bize haber verdi) 
veya semi`tu fulânen (=fulân kimseyi i ş ittim)gibi, hadislerin tama-
men ş ifahi olarak alınıp nakledildiğ ini gösteren ibarelerdir. Bu bak ım-
dan, hadislerin muhafaza için tevdi edildikleri yer sadece haf ızadır. 
Halbuki hafıza nisyan ile malüldür. Hazreti Peygamberden bu yolla 
alınıp muhafaza edilen bir hadis, III. Hicri as ırda hadis koleksiyon-
larının vücud bulmas ıyle kitaba girmi ş  olsa bile, ilk üç as ırda ha-
fızadan rivayet edilmesi ve bu arada onu nakleden herbir ravinin bir 
kelimesini dahi unutmas ı , yahut tebdil veya ta ğyir etmesi, hadisin, 
Hazreti Peygamberin a ğ zından iş itildiğ i ş ekilde muhafaza edilmedi ğ i-
ni gösterme ğ e kâfi gelir. Bu takdirde hadis, Peygamberin sözü olmak-
tan ç ıkar ve onu nakleden râvinin sözü olur. 

Garplı  yazarların, hadisler hakk ındaki bu çe ş it görü ş leri gerçek-
le taban tabana z ıttır ve bu, ş ifahi gibi görünen hadis rivayetinin ar-
kasında yazıya ve kitaba dayanan bir hadis tahammül metodunun var-
lığı nı  anlayamamış  olmalarıyle, Islam' ın bu ana kayna ğı nı  çürüğ e 
çıkarma gayretlerinin tabii neticesinden ba şka bir ş ey değ ildir. Burada 
türkçesini takdim etti ğ imiz Hem ınam İ bn Munebbih'in hadis sahife-
siyle, bu sahifeyi ne şreden Islami ara ş tırmalarıyle ün salmış  değ erli 
ilim adamlarından muhterem Profesör Muhammed Hamidullah' ın 
sahabe devrinde hadis kitabetiyle ilgili mukaddimesi, yukar ıda i ş aret 
ettiğ imiz hususu tam bir vuzuha kavu ş turmu ş tur. 

Hazreti Peygamberin hadislerinin Islam te ş ri`ındeki ehemmiye-
tinin daha sahabe devrinde ve Peygamber hayatta iken anla şı lmış  
olmas ı  garip kar şı lanmamak icabeder. Çünkü nazil olan Kur'an âyet- 
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leri, zaman zaman, "Rasidu'llaha itaat ı"3, "onun getirdi ğ i ş eylere uy-
mayı , nehyettiğ i ş eylerden sak ınmayı"4  emreden hükümler getir-
miş tir. Şüphe yoktur ki Rasill'e itaat veya emir ve nehiylerine ittiba, 
aslmda, onun sunnet'ine ve sunnetin sözle ifade edilmiş  ş ekli olan hadis-
lere, daha do ğ rusu, bu hadislerle gelen emir ve nehiylere itaat ve itti-
badan ibarettir. Bu husus, daha Hazreti peygamber hayatta iken sa-
habe tarafından anla şı lmış  ve onun hadislerini i şitmek sonra da bu 
iş ittiklerini muhafaza edebilmek için büyük gayret sarfetmi ş lerdir. 
Gerçi sahabenin ekseriyyeti okuma yazma bilmiyordu; fakat, büyük 
değer verdikleri hadisleri, nisyan âfetine kar şı  koruyabilmek için ara-
larında âdet haline getirdikleri hadis müzakere usûlü, hâf ızalarmın bu 
konuda daima canlı  ve parlak kalmas ını  sağ lıyordu. Diğer taraftan, 
değ erli Profesör M. Hamidullah' ın da izah etti ğ i vechile, Hazreti Pey-
gamberin takip etti ğ i eğ itim politikas ı , okuma yazma bilen sahabi 
sayı sının çok kısa bir zaman içinde artmas ını  sağ lamış  ve bu suretle 
yazı , küçük çapta dahi olsa, hadislerin korunmas ında hafızamn yar-
dımcı sı  olmuş tur. 

Hemmâm İbn Munebbih tarafından 138 hadisi ihtiva eden bir 
sakifenin meşhur sahabi Ebû Hurayra'dan rivayet edilmesi, Abdullah 
İbn Amr İ bni '1-Âss, Câbir İ bn Abdillah ve diğ er bazı  sahabenin ayn ı  
ş ekilde müteaddit hadisleri ihtiva eden sal ıffelerinden bahsedilmesi, 
yaz ının, hadis tesbitinde ne kadar erken bir devirde kullan ılmaya 
baş ladığı nı  gösterir. Bu husus, Prof. M. Hamidullah taraf ından bütün 
şüpheleri izale edecek ş ekilde aç ıklanmış tır. Burada, hadis rivayetinin 
ş ifahi gibi görünen ve fakat hakikatte kitaba ve yaz ıya dayanan 
yönüne baz ı  misallerle ışı k tutma ğa çalış aca ğı z. 

Hicretin 50-51 senelerinde dünyaya gelmi ş  olan İbn Ş ihâb ez-Zuh-
ri, daha küçük ya şı ndan itibaren hadisle me ş gul olmağa ba ş lamış  ve 
kısa zaman içerisinde topladığı  hadislerle büyük bir koleksiyon te şkil 
etmiş tir. Onun hadis toplamak hususunda giri ş tiğ i bu faaliyette za-
manın halifelerinin de büyük yard ımları  olduğu anla şı lmaktadır. 
Netekim, hadislerin toplan ıp yaz ılmas ı  için vâlilerine resmi emirler 
çıkaran Halife Omer İbn Abdi'l-Aziz'in, ez-Zuhrryi de bu i ş le 
görevlendirdi ği bizzat Goldziher taraf ından zikredilmiş tir 5 . Fakat 
ez-Zuhri'nin bu husustaki en kesif faaliyetinin Hi ş am İbn Abdi'l-Me- 

3 Bkz. Nisâ' sûresi, ây. 58. 

4 Haşr sûresi, ây. 7. 

5 Bkz. Muhammedanische Studien, II. nin fransızca tercemesi: Etudes sur la tradition 

Islamique, s. 210. 
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lik zamanına raslad ı gı , onun, "halifeler bizi hadis yazmak için zorla-
dılar" sözü ile 6 , Ebill-Melih'in "ez-ZuhrPyi, hadis kitabetine zorlayan 
Halife, Hi ş âmt idi" ' sözünden anla şı lmaktad ır. Bilhassa bu Halifenin, 
çocuklar ı  için ez-Zuhri'ye hadis yazd ırmas ı  s  ve bu i ş  için iki de katip 
tahsis etmesi 9 , iş in ne derece ciddi tutuldu ğunu gösterir. ez-Zuhri'den, 
Halife için hadis yazan bu iki kâtipten birisini tesbit etmek mümkün 
olmu ş tur. Me ş hur hadisçilerden Şu'ayb İ bn Ebi Hamza'n ın terceme-i 
halinden bahseden biyografik eserler, bu ş ahs ın Sultan için ez-Zuhrr-
den imlâ yolu ile pek çok hadis yazd ığı nı  zikrederler ". Bu konuda ge-
len bir ba şka haber ise, bu Sultan'n ın Hi ş âm İbn Abdi'l-Melik oldu ğu-
nu belirterek meseleyi vuzuha kavu ş turmu ş tur ". 

Su'ayb İbn Ebi Hamza'mn, ez-Zuhri'den Halife için dahi olsa 
hadis yazmas ı , kendi elinde de yaz ılı  bir koleksiyonun bulunmas ını  
tabii kılar. Netekim Ahmed İbn Hanbel, Su'ayb' ın elinde bu kitap-
ları  gördüğünü ve hepsinin de muntazam oldu ğunu söylemi ş tir" 

Ş u'ayb' ın hadisleri o ğ lu Bi ş r ile Ebu'l-Yemân el-Hakem İ bn Nâfi` 
tarafından rivayet edilmi ş tir. Ahmed İ bn Hanbel'e göre Bi ş r İbn Ş u-
ayb, babas ını  iş itmemi ş , ancak ondan rivayet hususunda icazet almış -
t ır" Keza Ebu'l-Yemân da Ş u'ayb'tan yaln ız bir hadis i ş itmi ş , diğ er 
hadisler için icazet alm ış tır. Hattâ Ebul-Yemân' ın Ş u'ayb'tan rivayet 
ettiğ i hadisleri Kitap olarak Su'ayb'm o ğ lu Bi ş r'den ald ığı nı  ve bunları  
ahbaranâ ş dayb (Su'ayb bize haber verdi) diyerek rivayet etti ğ ini açık-
layan haberler de vard ır ". Ebu'l-Yemân, Su'ayb' ın kitaplar ını  oğ lu 
Bi şr'den ald ıktan sonra bir k ısmını  Su'ayb'a okumu ş , bir kısmını  Su-
`ayb ona okumu ş , bir kı smı  için icazet almış , bir kısmına da munâvele 
ile sâhip olmuş tur ve muhtemelen Ahmed İbn Hanbel'in tavsiyesine 
uyarak muhtelif yollarla ald ığı  bu hadislerin rivayetinde ahbaranâ 
ş u` ayb ibaresini kullanm ış tır ". 

6 İ bn Sa`d, II. 135; ez-ZeheM, Târthu'l-islâm, V. 145. 
7 İ bn kesir, el-Bidâye, IX. 345. 
8 ez-ZeheM, Tezkiratu'l-huffaz, I. 104; İ bn Hacer, Tehzib IX, 449. 
9 ez-ZeheM, Tetrihu'l-Islânı , V. 143. 
10 Bkz. İ bn EM Hâtim, el-Cerh ve't-ta`dil, II. 1, 345; İbn Hacer, Tehztb, IV. 351; ez-Ze-

heM, Târthu'l-Islâttn, V. 151. 

11 ez-ZeheM, Tezkiratu'l-huffâz, I. 205. 
12 Bkz. İ bn EM Hâtim, el-Cerh ve't-tel' ılil, II. 1, 345; İ bn Hacer, Tehzib, IV. ez-ZeheM, 

Tezkiratu'l-huffetz, I. 205. 
13 İ bn EM Hâtim, el-Cerh ve't-tddil, I. 1, 359; İ bn Hacer, Tehzib, T. 451-2. 
14 Bkz. el-Hatib el-Ba ğ dâcli, 	 s. 330. 
15 Aynı  eser, s. 333. 
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Ebu'l-Yemân, el-Buhârrnin ş eyhlerindendir ve el-Buhâri ondan 
şu'ayb yolu ile ez-Zuhrrnin 200 kadar hadisini sakih'inde nakletmi ş -
tir. 

Sahabe devrine yeti ş en ve Abdullah İbn Omer, Enes İbn Mâlik 
ve bunlar gibi baz ı  küçük ya ş taki sahabilerden hadis yazan ez-Zuhri-
nin toplamış  olduğu bu hadislerin el-Buhârrnin Sahih'ine hangi yol-
larla girdi ğ ini, muhtelif kaynaklar tarafından münferid olarak zikredi-
len haberlere istinaden tesbit etmi ş  bulunuyoruz. Bu rivayet silsilesi, 
hadis kitaplarında ş ifahi gibi görünürse de, asl ında yaz ılı  bir külliyatm 
bunun arkas ında gizli bulunduğu açık bir surette anla şı lmaktadır. 
Biz bu hususu, sadece ze-Zuhuri ile ilgili haberlere dayanarak ayd ın-
latmağ a çalış tık. Diğer hadis râvilerinin de hâfızaları  yanında yaz ıya 
ba şvurdukları  ve ondan istimdat ettikleri bir gerçektir. Mühim olan 
mesele, çe ş itli kaynaklarda da ğı nık olarak yer alm ış  bulunan konu 
ile ilgili haberleri, birbirleriyle ilgileri nisbetinde birle ş tirmek ve sonra 
da değerlendirebilmektir. Hadis kitabetiyle ilgili bu çe ş it malâmat 
toplandığı  zaman, Hazreti Peygamberden zaman ımıza kadar intikal 
etmiş  olan ve ilk devirlerdeki hadis imamlar ı  tarafından sahih oldukları  
tevsik edilmi ş  bulunan hadislerin, nas ıl kitabete dayanan bir metodla 
rivayet edildikleri görülecek ve dolay ı siyle onlardan şüphe etmek için 
hiç bir sebep kalm ıyacakt ır. 

Talât Koçyiğ it 
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ÜNSÜZ 

Hadislerin toplanmas ı  ve muhafaza edilmesi tarihi, onlar ın ehemmi-
yetini göstermek bakımından büyük bir de ğer ta şı r. Takdim olunan 
eser, Hazreti Peygamberin bir sahabisi taraf ından meydana getirilen 
mevzu ile ilgili en eski bir kitab ın metnine ışı k tutmakla kalmaz, ayn ı  
zamanda, ilk müslümanların, Peygamberlerinin k ıymetli hadislerini 
tanzim ve müteakib nesillere rivayet etmeleri hususunda ayd ınlat ı cı  
bilgiler verir. Ayr ı ca, henüz ke ş fedilmiş  olan bir çok eserlere yeti ş e-
memiş  öncü Garplı  yazarlar ın yaratt ıkları  bir çok yanlış lıkları  izale 
eder. 

Centre Culturel Islamique (Paris), bu tarihi eseri mütevazi serisi 
içinde ne ş retmekle büyük memnuniyet duyar ve onun, Ingilizceye 
tercümesinde büyük gayret sarfeden Prof. Muhammed Rahimuddin'e 
te ş ekkürlerini sunar. 

C. C. I Yay ın Kurulu ad ına 
Paris, Receb 1379 H. 	 M. H. 

11 



G İ R İŞ  

HADISLERİ N TOPLANMASI VE MUHAFAZA EDILMESI 

İ lk Mülâhazalar 

1 . Allah Ta`âlâ, bir peygamberi, bir di ğ erinden sonra risaleti ile 
birlikte göndermi ş tir; fakat insan, her devirde, ruhundaki inatç ılığı  ve 
karde ş  öldürme temayülündeki ç ılgın vasfım izhar etmekten asla yo-
rulmamış tır. Peygamberlere vahyedilen ilâhi talime daima s ırt çevir-
miş  ve hatta onlar ı  yok etme ğe çahş acak derecede ileri gitmi ş tir. E ğer 
Adem, Idris, Ş it ve Nuh'un suhufları  çok daha eski birer tebli ğ  olarak 
kabul edilirse, Kur'âm Kerim (sûre 87, âyet 19) de kat'iyetle zikri geçen 
İbrahim (A.S.) in sahifesi gibi, nisbeten yak ın bir zamana ait kitab ın 
bile seleflerine tâbi olmas ı  ve bu dünyadan kalkmas ı  gerekir. İnsandaki 
aynı  tahrib ruhu 1, onu, Mılsâ'nın mukaddes kitab ına da küfrettirmi ş  
ve yaz ılarındaki bütünlüğü imhaya sevketmi ş tir. Daha sonralar ı , bu 
kitab ın bölümleri hafıza yardımıyle yeniden tertip edilmi ş se de kısa 
bir müddet sonra ayn ı  akibete maruz kalmış tır 2 . Bugün elde mevcut 
andi atik, hafızalar yoklanmak suretiyle vücuda getirilen üçüncü tertip-
tir 3  ve biz bu kitab ı , müteaddit eksiklikler ve dahili güklüklerle tan ı -
yoruz. Daha sonraki devirlerde, Talmud, Mi ş na ve Haggada unvan-
ları  altında yahudi doktorlar tarafından yazılanlar, s ıkı  ş artlar ve 
ağı r tandidlerle o kadar ku ş at ılmış tır ki, fazlas ıyle dindar ve gayretli 
olanlar bile onları  tam manâsiyle tatbik etmekte güçlük çekmi ş lerdir. 
Bu sebeple, Allah' ın büyük merhameti yeniden tecelli etmi ş  ve hudut-
suz lutfu ile Peygamber isâ'y ı  bir sevgi ve yumu ş aklık mesaj ı  ile birlik-
te göndermi ş tir; fakat insan, ruhundaki sufliyyeti, üç veya dört senelik 
bir müddet için dahi Allah' ın bu elçisinin sükûn içinde tebli ğ ini yap-
masına müsaade etmemi ş tir. Peygamber İ sâ, kendisini daima gizlemek 

1 Krş . Nabuhadnassar kumandasmdaki Bâbil hileumlar ı . 

2 Romalıları  hileumları . 

3 Krş  Encyclopaedia Britannica veya buna benzer eserler: Bible. 
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ve gizli bir ş ekilde çalış mak zorunda kalm ış , çevresindeki halk ın ter-
biyesizliğ i, vazifesini o kadar güçle ş tirmi ş tir ki ne İncil'ini yazdırmağ a ve 
ne de havarileri taraf ından tanzim edilen ve yaz ılan imân esaslar ını  
sağ lamla ş tırmağa fırsat bulabilmi ş tir.Bir müddet sonra, bu dünyay ı  
terketti ğ i zaman, gerek havarileri ve gerekse havarilerinin havarileri, 
onun öğ rettiklerinden kendi haf ızalarında kalanlar ı  toplamış lard ır; 
fakat bu toplananlarm her biri, di ğ erinden çok farkl ı  olduğu için ara-
larındaki tezatlar, mü'minleri bile ş a şı rtmış tır. Bu İncillerin say ıları  
günden güne artm ış , bir birinden farkl ı  de ğ iş meler gittikçe inki ş af et-
miş tir. Ş üphesiz bu kar ışı klığ a bir hal çaresi bulmak gerekiyordu. Ni-
hayet aralar ından dördü her nas ılsa seçilmiş tir 4 . Bu seçilen dört sahih 
Incil, (ilk Ahdi Atik veya Kur'an gibi) vahyedilmi ş  bir kitaptan ziyade 
sira (veya Islam Peygamberinin biyografisi) eserlerine benziyordu. 
Diğ er bir deyimle, İ sa'n ın ashab ı  ve onlar ın halefleri, peygamberlerinin 
hayat hat ıralarını  aras ıra da onun sözlerine yer vermek suretiyle bir 
koleksiyon halinde tertip etmi ş lerdi. Burada, bu toplananlarm k ıymeti 
hakk ında her hangi bir hüküm vermek istemiyoruz. Bununla beraber, 
tesadüfi olarak hemen ş una iş aret edebiliriz ki, bizzat İ ncilde de kay-
dedildiğ i gibi, bunlar İ sa'nın sözleri de ğ il, fakat hristiyan toplulu ğu 
içinde hüküm süren kilise kararlar ı dır. 

2 . Bu gibi hallerde, Allah' ın gerçek kelammın ne ş ri, onun emniyet-
le muhafazas ı  ve bu muhafazan ın temini için yeniden bir toplulu ğun 
seçilmesi gerekiyordu. Bu defa seçilen topluluk, Islamiyeti ilk defa teb-
liğ  etmekle görevlendirilen Araplar olmu ş tur. Bunlar, biraz sonra da 
göreceğ imiz gibi, ırklar tarihinde ayr ı  bir mizac ve hususiyete sâhip 
bulunuyorlard ı . 

Umnai Araplar 

3. Arabistan k ıt'as ını  te şkil eden kum çölünde, Semitik ırka 
mensup çe ş itli kabileler oturuyordu. Deniz k ıyı sında ya ş ayanlar müs-
tesna, bunlar, çok defa göçebe hayat ı  sürüyorlard ı . Suyun azlığı , 
kültürlerindeki ibtidai halin yegane sebebi idi. K ı t'alar aras ı  ticari 
esas ın sadece e şya mübadelesi oldu ğu ve Arabistan ın ne zira'i imkan-
lara ve ne de sair tabi'i zenginlik kaynaklar ına sahip olmad ığı  bir za-
manda, kültürel h ı z ın aş ikar surette yava ş  olmas ı  icabeder. 

4 . time gelince, onu tanzim ve tesbit etmek için alfabeye ihtiyaç 
vard ır. Bu bak ı mdan Arap dili, yaz ılmıyan kısa sesli harfler bir yana, 

4 İ ncillerin toplanmas ı  ve muhafaza edilmesi tarihindeki tereddütler için di ğ er kay-

naklar aras ında Bkz.: Encyclopaedia Britannica, Bible, New Testament. 
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Mekke'de konu ş ulan lehçede 28 sese veya sessiz harfe sahiptir. (Ara-
bistanın muhtelif yerlerinde, arkeolojinin de tesbit etti ğ i gibi, farkl ı  
yaz ı  hatlar ı  vardır; fakat islamiyete ş ükürler olsun ki, Mekke alfabesi, 
bu uzun ko ş uda galip çıkmış tır). Arap tarihçilerine göre baz ı  lira 
(ş imdiki kiife) halk ının, yaz ının "s ır" rını  yahut zevkini Mekke'ye sok- 
masa, islâmiyetten k ı sa bir müddet önce idi'. Onun inti ş armda aileyi 
münasebetler de yard ımcı  bir sebep olarak ayr ıca zikredilmiş tir. Isla-
miyetin zuhurundan önce Arap yaz ı sının son derece noksan bir durum-
da olduğu muhakkakt ır. Diğer eksikliklerden ba şka alfabe, ne k ı sa 

sesli harflere sâhipti — ş imdi birtakım iş aretler (i'râb) ile ay ırt edilmek-

tedir— ve ne de her bir harfin müstek ıl bir ş ekli vard ı . 28 harf, yaln ı z 

15 yazı  ş ekline sâhip bulunuyordu. Harfler aras ında, bilhassa daha kü-
çük ş ekillerde, her hangi ayırt edici bir alamet mevcut de ğ ildi: (; C 

(- 	G we) 	 (j 	)) G 	 Ga. G?) 	G (G) C; ( 

(9 GO G (t. L G) G ( 	 ) (Bunun sebebi de Arap dilinin, eski 
Ilhan dilinden daha fazla sese sahip olmas ı  idi. Fakat biz, bu mevzu 
üzerinde durmayaca ğı z). 

5. Böyle hallerde okuma, rastgele veya tahminen yap ılan bir i ş  
oluyordu ve kelime zenginli ğ i, okunuş  bakımından büyük bir s ıkıntı  
kaynağı  idi. Mesela' kelimesi, noktalanmad ığı  ve seslendirilme- 
diği zaman J,; (=denildi), (=önce), J  (=öldürmek), 

J. (=ip bükmek) gibi yüzlerce ş ekilde okunabilir; bunlar hemen ilk 
hatıra gelen misallerdir. Bazan, bu de ğ iş ik okunuşlarm bir kaç ı , 
belli bir siyak içinde ayn ı  anda mümkündür ve okuyucu, yazar 
tarafından götürülmek istenen manan ın tayininde, ş a şkınlık içinde 
kalır 

6 . Dilin inkiş afında ba şka maniler de vard ı . Ananevi karars ızlı -
ğı , daimi gezicili ğ i ve geçim yollarının temininde kar şı la ş tıkları  s ıkın-
tılarla bedevilik, halk ın harfleri kavramas ına çok az zaman b ırakıyor-
du; hatta ö ğ renmeğ e do ğ ru bir meyil oldu ise bile ( ş ifahi olarak rivayet 
edilen ş iir müstesna) halk ın, kendisini hasredebilece ğ i zikre değ er edebi 
bir kaynak mevcut de ğ ildi; daha do ğ rusu böyle bir harekete ihtiyaç 
hissedilmemi ş ti. Hattâ ticaretin geli ş tiğ i ve veresiye muamelenin 
kayd ı  için yazıya müracaat etme lüzumunu duyan tüccar ın bulundu-
ğu Mekke gibi büyük bir ş ehirde bile, okuma yazma bilenlerin say ı sı  

5 el-Balâzuri, fut ılhu'l—buldân, s. 471-2; İbn Ebî Dtıvisıd, Kiteı bu'l—mastıh ıf, s. 4-5. 
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15-20 ki ş iden fazla de ğ ildi6. Aş ağı daki izahat, Arabistamn bu durumu-
nu açık bir ş ekilde ortaya koyacakt ır: 

7 . 7 H. /628 senelerinde idi ki, Hazreti Peygamber, (Garbi Ara-
bistamn modern el-Hasâ vilayetinde) Cuvasa denilen büyük ve mü-
him bir yer sakinlerine, iman etmeleri ve İ slama girmeleri için bir mek-
tup göndermiş ti; fakat, bütün ülkede risaleyi okuyabilecek bir tek 
ş ahıs bulunamadı  ve halk, tesadüfen, mektubu okuyabilecek bir ço-
cuk çıkıncaya kadar beklemek zorunda kald ı '. 

8. Bu sıralarda veya biraz daha sonralar ı  en-Nemir İbn Tavleb 
Islamiyeti kabul etmi ş ti. Bu ş ahıs, müteralçki bir kültür merkezinden 
gelmekle temayüz etmi ş  olup mühim bir kimse ve meşhur bir ş airdi; 
Yemen'de kabilesi (Ukl) tarafından reis seçilmi ş ti. Hazreti Peygam-
ber, ona bir de yaz ıh ferman vermi ş ti; fakat en-Nemir bunu okuya-
madı , Vesikayı  Medine'de pazar yerine götürdü ve halka ş öyle hitap 
etti: "E ğer aran ızda okuma bilen bir kimse varsa şu mektubu bana 
okusun" 8 . 

İslâmiyetin Zuhurundan Sonra Araplar Arasmda Tedrisatm Ilerlemesi 

9. Bu gibi durumlarda, Arabistan halk ının, İ slam öncesi devir-
lerde bilgi iktisab ına do ğ ru meyletmemi ş  görünmesi garib değ ildir. 
Fakat asil garib olan ş ey, koyu cehalet günleriyle, daha sonraki İ slam-
san'at ve edebiyat ının ihtiş amına doğru parıldıyan günler aras ına 
giren devrin, tarihin, hiç bir zaman kaydetmedi ğ i en kısa bir devir olu-
ş udur. Karanl ıktan ışığ a böyle ani bir geçi ş in benzeri, daha evvelki her 
hangi bir devirde, hiç bir zaman görülmemi ş tir. Yukarı da da zikretti-
ğ imiz gibi, islamiyetin zuhur etti ğ i sıralarda okuma yazma bilenlerin 
sayı sının Mekke'de 17 kiş iyi geçmediğ i, Medine'de ise bu san'ata vak ıf 
olanların daha az say ı da olduğu söylenmektedir. 2 H. as ır gibi erken 
bir devirde, ilim bakımından dünyanın en zengin bir dili haline 
gelen arapça, ummiliğ in böyle bir durumundan ortaya ç ıkmış t ır. Bu, 
nasıl olmuş tur? Böylece meydaya gelen mucizenin tarihi yine de 
aç ıklanmak icabeder. 

10 . İ slam Devleti, 1 H /622 senesinde, İ slam Peygamberinin Me-
dine'ye hicret edip orada yerle ş mesinden sonra kuruldu. Bu s ıralarda 

6 el-Balazuri, Futida, s. 471-2.— Bu onyedi ki ş inin isimlerini verir. Yaz ı  Ebû Sufyan'm 
babası  zamamnda girdiğ ine göre (EIM Sufyân, Hz. Peygamberin muas ındır), bunun, Hazreti 
Peygamber do ğ duğu sıralarda olmas ı  gerekir. Mamafih bunu tam olarak tesbit etme ğe lüzum 
yoktur. 

7 Kr ş . Prof. M. Hamidullah, el—Vasiriku's—siye ısiya, No. 77. 

8 Aynı  eser, No. 233. 
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müslüman kolonisi, bu küçük ş ehrin ancak az bir k ısmına hakimdi; 
geri kalanı  ya yahudilerin, yahutta henüz İ slama girmemi ş  olan Arap-
ların elinde bulunuyordu. Arabistan, o s ıralarda yüzlerce kabilenin 
meskûn bulundu ğu bir yerdi ve her kabile, tamamen müstek ıl bir dev-
let durumunu benimsiyordu. Bu müstek ıl ve bir birleriyle daima mu-
harebe eden reislikler girdap ında, yeni bir hayat felsefesi, yeni mana-
lı  bir iman doğuncıya ve yeni bir merkezi idare kuruluncaya kadar 
terakkıye benzer hiç bir ş ey beklenemezdi. Böyle bir muvaffak ıyet 
elbette kolay de ğ ildi. Arabistan, 2 milyon mil kareye yakın bir yüzöl-

çüsüne sâhipti. Hattâ 6 H. /627 senesinin sonlar ında müslümanlarla 
Mekkeliler aras ında, Hudeybiye'de anla ş ma yap ıldığı  vakit, Islam 
Devleti, yalnız bir kaç yüz mil kare kadar bir yer i ş gal ediyordu 9 . 

Bununla beraber, be ş  sene gibi kısa bir müddet içerisinde, Hazreti 
Peygamberin vefat etti ğ i 11 H. /632 senelerine do ğ ru, Rusya hariç Avru-
pa kıt'ası  kadar bir sahaya yay ılmış  ve bütün Arabistan ı , Cenübi 
Irak' ı , Filistin'i kaplamış t ı . Bundan on be ş  sene sonra Osman' ın hila-
feti zaman ında (27 H. /647) —Taberi rivayetine göre—, islamiyet, bir 
taraftan Endulus ( İ spanya) e girmi ş  10 , diğ er taraftan —Balâzuri riva-
yetine göre— Ceyhun nehrini geçmi ş  ıı  ve Çin topraklar ına varmış tır. 
Bu suretle, üç k ıt'aya hâkim olarak daimi bir irtibat hatt ı  idame ettir-
miş tir. Mavera'ünnehr seferi, Çin kaynaklar ı  tarafından da teyid edil-
miş tir 12 . Cen-C.1h hududuna gelince, Islam Devleti, Halife Omer zama-
nında Sâna (Bombay veya Gucarat) ya ve Deybil 13  (Kara ş i'nin yanın-
daki Satta)e, Kuzeyde ise Ermeniye ve daha ilerisine kadar uzan-
mış tı  14 . 

11. Şuna da i ş aret edilebilir ki, o zaman ın Arapları , ne sayıca ve ne 
de silah ve techizat bak ımından muhas ımlarıyla boy ölçü ş ebilecek bir 
durumda idiler. Hattâ onlar hakk ında konu şurken, temas ettikleri Ş arki 
Romalılar (Bizansl ılar) ın veya İ ranlıların harp san'at ında ulaşmış  
oldukları  yüksek derecenin, İ slama giren bedeviler tarafından bilin-
mediğ i, hattâ hayal bile edilmedi ğ i de hesaba kat ılmalıdır. O halde bu 
hayret verici muvaffak ıyetin sırrı  ne idi ? Gerçek ş udur ki, Müslüman 

9 Krş . Prof. M. Hamidullah, Le Prophke de l'Islam, (bl. Hudutlar), s. 433-5; harita 

için Bkz. ayn ı  müellif, Rastil-e Ekrem ki Siyâsi Zindagi, s. 115, 
10 Tabari, Târih, I. 2817; Gibbon, Decline and fail of the Roman Empire (Oxford Univ. 

nşr.), V. 555. 

11 el-Balkuri, Funih, s. 408. 
12 Barthold, Turkestan 	neşr.) s. 6. 
13 el-Balâzuri, Futuh, s. 432. 
14 et-Tabari, Târih, 19 IL sene olaylar ı . 
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Araplar, evlerinden ve çad ırlarından, câhiliye devrinde oldu ğu gibi, gani-

met aramak yahut ya ğmacı lık yapmak için de ğ il, fakat, sadece Allah is-

mini hakim kılmak maksadiyle ç ıkıyorlardı . Ula şı lan neticeler, fı tri kabi-

liyetlerinin ve İ slamdan aldıkları  ibret verici terbiyenin tabi'i semeresi 

idi. Muharebe sahas ında kılıçla, ilimler tarihinde kalemle kazan ılan zafer, 

onlar için tek bir gerçe ğ in iki görünü ş ü ve aynı  tek sâikin belirli ifadesi 

idi. islamiyetin ilimler sahas ındaki me şhur ba ş ar ılarını  bilmemezlikten 

gelen antipati ile dolu yazarlar, e ğer kendi mülkleri, müslümanlar ın 

yıldırım seferleriyle zaptedilmemi ş  olsa idi, islamiyetin mülki yay ı l-
masından da, muhakkak, ayn ı  küçümseme ile bahsederlerdi. 

12. Bununla beraber biz, —be ş eriyetin hasta vücudunda cerrahi 

bir müdahaleden ibaret olan— sava ş  kazançlar ıyla ilgilenmiyecek, kendi-

mizi, zamanın Araplarının akli faaliyetleri ve edebi ba ş arıları  olan zihin 

terbiyesinin k ısa bir tetkikine hasredece ğ iz. 

İslam Peygamberinin Tedris Politikas ı  

13. İ slam Peygamberinin ümmi oldu ğu malumdur. Kur'an, onun 

okuma yazma bilmedi ğ ine ş ehadet eder: 

"Ve sen, bundan önce bir kitap okumam ış , sağ  dinle de 

yazmam ış tın; öyle olmasayd ı  bat ı l söz söyliyenler ş üp-

heye dü ş erlerdi." 
(Kur'ân 29: 48). 

Bu ümmi Peygambere okumay ı  ve yazmayı  emreden ilk ilahi vahiy, 

ne kadar müessir, manal ı  ve ilham edicidir: 

"Yaratan Rabb ının adıyla oku" 
"İnsan kan p ıhtı s ından yaratt ı " 
"Oku. Ve Rabb ın hudutsuz kerem sâhibidir" 
"O Rab ki kalem ile ö ğ retti" 
" İnsana bilmediğ i ş eyleri ö ğ retti" 
(Kur'ân 96: 1 - 5). 

Ayette zikri geçen "ikra" kelimesi, sadece "okuma" ya delâlet eder, 

yoksa ("yukri'uke' s-selam"= sana selam ediyor, yani iltifatlarm ı  gön-

deriyor, ibaresindeki gibi) bir mesaj manas ında de ğ ildir; zira müteakip 

ayette geçen "kalem", tedris aleti olarak methedilmi ş tir. Böylece ümmi 

Peygamberin halka nakletti ğ i ve bütün hayat ı  boyunca en iyi bir ş e- 
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kilde tatbikinde israr etti ğ i ilk ilahi emir, ilim iktisabiyle ilgili olmu ş -

tur ". Kur'ân, Islam Peygamberinden bahsederken buna ş ehadet eder 
ve der ki: 

"Ümmilere, önceleri apaç ık sap ıklıkta olduklar ı  halde, 

kendi içlerinden Allah' ın âyetlerini okuyan, onlar ı  te-
mizleyen, onlara Kitap ve Hikmeti ö ğ reten bir Peygam-
ber gönderen O'dur". 

(Kur'ân 62: 2). 

Bundan ba şka, Kur'ân' ın, ceste ceste inen ve derhal yaz ılması  gereken 

âyet ve siırelerini tanzim ve tertip eden, Peygamberin bizzat kendisi 
idi. O, zihni terbiye etmekten ve ahlaki güzelle ş tirmekten ibaret olan 
davetine ilaveten, kendisine vahyolunan ilahi emirlerin yaz ılmasına 

da büyük ölçüde dikkat sarfediyordu. 

14. Bütün gayretlerine ra ğmen hem ş ehrileri, onun talimlerine kulak 
asmad ılar; ona ve Allah yolunda onu takip eden sahabeye çe ş itli 'eziyet-

leri reva gördüler ". Durum tahammül edilmez bir ş ekle gelince 
kaçabilenler, evlerini ve mülklerini terkedip Medine'ye gittiler; çok 
geçmeden Hazreti Peygamber de onlar ı  takip etti. Bu ş ehirde siyasi bir 
te şkilâtin temelini atma ğ a ve ona münasip bir ş ekil vermeğe ba ş ladı . 

Orada yaz ılı  bir Anaysa ne ş rederek —bu, dünyada ilk Anayasa olmu ş -
tur— ilk Ş ehir Devletini kurdu ". Medine'ye hicretten sonra vahyolunan 
ilk sare, Bakara Saresi idi; bunun içerisinde her veresi al ış  veriş  muame-
lesinin yazı lmas ını  mecburi kılan emrin bu kadar erken bir devirde yer 
almış  olmas ı  insanı  hayrete dü ş ürür: 

15 Hazreti Peygamberin egitimle ilgili ilâhi emre uyarak biraz okuma ve yazma ö ğ ren-

miş  olması  mümkündür. Filhakika, me şhur bir vak'amn da gösterdi ğ i gibi, Hudeybiye 

anlaş ması  müzakereleri esnas ında (Allah'ın Rasıllii Muhammed) ibaresinin (Abdullah! o ğ lu 

Muhammed) ş eklinde değ iş tirilmesi gerekti ğ i zaman müslüman kâtip, bunu de ğ iş tirmeyi 

reddetmi ş , bunun üzerine Hz. Peygamber, bizzat kendisi bu i ş i yapmış tır. el-Buhâri, bu 

hususta çok rnüphem bir cümle kullan ır: Hz. Peygamber iyi yaz ı  bilmemekle beraber bu i ş i 
kendisi yaptı" der. Bkz. el-Buhari, K. Magazi, bâb Umrati-1 kazâ; Suheyli, Ravdu'l—unuf, 

II. 230. 

16 Böyle ciddi bir zamanda bile, baz ı  Medineliler İ slâmiyeti kabul ettikleri zaman, 

onlara, Kur'an, F ıkıh ve dini bilgiler ö ğ retmek maksad ıyle bir hoca (mukri=okuyucu olarak 

ş öhret kazanm ış  olan Mus'ab İbn Umayr) gönderilmi ş tir. Bu hâdise hicretten önceki devre 

aittir. (Kr ş . İ bn Hiş âm, Sira, s. 289 -90. El-Buhürrnin sahabi Barâ'dan nakletti ğ ine göre, Mus-

'ab İbn Umayr ve İ bn Umm Mektüm, Medine'ye ilk defa giden ve halka Kur'ân ö ğ retmiye 

ba şhyan kimselerdir. Bkz. el-Buhâri K. Tefsir, süre 87, Sabbihisma 

17 Metin ve münaka ş ası  hakkında Bkz. Prof. M. Hamidullah, "The First Written Con-

stitution in the World", İ slâmic Review, 1941 Ağust. Kas. Arapça metni için Bkz. ayn ı  müellif, 

Vasa'ik, No. 1. Daha geni ş  malumat için Bkz. Le Prophete de l'Islam, s. 120-37. 
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"Ey imân edenler, muayyen bir vakte kadar birbiriniz-
den borç aldığı nız vakit bunu yaz ın... kendi adamlar ı -
nız aras ından iki ş ahit gösterin. İki erkek ş ahit bulun-
mazsa emin olduğunuz bir erkekle iki kad ının ş âhitliğ i 
olur.... (borç) az olsun çok olsun (bu mukaveleyi) vade-
sine kadar yazmaktan ü ş enmeyin Bu, Allah yan ında 
daha Mil, ş ehadet için daha sa ğ lam ve ş iipheden kaçm-
maınz için en iyi bir yoldur " 

(Kur'ân 2: 282). 

Bu âyetin vahyedilmesi, tabii olarak ilim iktisab ı  için sarfedilen dikkatin 
artmas ına müncer olmu ş tur. 

15. Hazreti Peygamberin hadisleri de yaz ı  mecburiyeti ile ilgili 
emirleri ihtiva eder. Bir hadisinde Peygamber ş öyle buyurmu ş tur: "Va-
siyet edecek mülkü olan kimsenin, yaz ı lı  vasiyeti yan ında olmadıkça 
iki gece bile geçirme ğ e hakk ı  yoktur" ". 

16. Yukarıda, Arap yaz ı sının bu devirlerdeki noksanlığı na temas 
etmi ş tik. Bununla beraber, Kur'an' ın tam olarak yaz ılmasıyla ilgili 
hususlarda, Hazreti Peygamberin büyük bir dikkat sarfetti ğ ine inanmak 
için sebepler vard ır. Filhakika, bir rivayete göre, benzer ş ekillere sâhip 
olan harflerin ay ırt edilebilmesi için kullan ılan rakş  metodu, Hazreti 
Peygamberin bizzat kendisine atfedilir 19  Bu rivayet maalesef fazla 
tafsilat vermez. Fakat rak ş , harfi harfine noktalamak manasma gelir. 
Hazreti Peygamber zaman ında rakş 'ın kullanı lışı  ile ilgili rivayeti 
kuvvetlendiren Mdaviye devrine ait yaz ılar 20  ve hattâ Omer (Ö. 22 
H. /643) devrinin papirüsleri ke ş fedilmi ş tir 21 . 

18 El-Buhar1, Sahih, 55:1, No. 7 (K. Yasaya, bâb Yasaya); İ bn Sa'd, Tabakeit, IV Il, 
s. 108. 

19 es-Suyntl, Tedribu'r—râtı i, (Kahire 1307), s. 152: "(Alfabenin) müphem harflerinin kat'i 
olarak tesbiti zaruridir. Bulkini der ki: Marzuban1 ve İbn Asâkir'in Ubeyd İ bn Evs el-Gassanl-

den naklettikleri haber, bu hususu teyid eder mahiyettedir: El—Gassâni der ki: Halife Mu'aviye 
için oturmu ş  yazıyordum; bana, yaz ın noktala (urku ş), bir defas ında ben Hz. Peygambberin 
yanında yazarken o da bana yazm ı  noktala demiş ti, dedi. Ben (yani Ubeyd) dedim ki: Rak ş  ne-
dir, ey Emiru'l—Mu' ıninin 2  Bana şu cevabı  verdi: Güçlük sebebiyle her harfe nokta vermek. 

Aynı  haber, —Ş am'dan Prof. Subl ı i es-Salih' ın bana lutfedip bildirdi ğ i gibi— daha eski ve 

daha itimada sayan bir müellif, el-Hatib el-Ba ğ dadi tarafından el—Câmi` li—ahletk ı 'r—reivi ve 
itıliib ı 's—sâmi (yazma, Alexandria Municipal Ktb. No. 371 /c) adl ı  eserin üçüncü k ı smında tak-
yidu'l—esmtr bi' ş — şakl adh bâbta zikredilmi ş tir. Bunlar, rakş  metodunun daha Hz. 

Peygamber devrinde bilindiğ i intibamı  uyandırmaktad ır. 
20 George C. Miles, Early Islamic Inscriptions near Ta'if in the Hijaz, (J. of Near Eas-

tern Studies, Ekim 1948), s. 240. 

21 Adolf Grohmann, From the World of Arabic Papyi (Kahire 1952), s. 82. Arap yazar-
ların beyanlarma göre, bir zaman için yaz ıda nokta kullan ılmasının hicretin ilk asrm ın ikinci 
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Genel Eğ itim Teşkilatı  

17. Medine'ye hicretten sonra Peygamber taraf ından deruhte edilen 
ilk vazife, halen "Mescidi Nebevi" denilen câmiin in ş ası  olmuş tur. Bu 

binanın bir tarafına üzeri örtülü bir platform (suffa) yap ılmış tır. Bu, 

islâmiyetin ilk üniversitesi idi. Geceleri talebeler burada uyurlar, gün-
düzleri de ö ğ retmenler, bu talebelere ilim, dini akaid v.s. ö ğ retirlerdi. 

Abdullah 'bn Sa`id İbni '1 - As burada yaz ı  san'at ını  öğ reten bir hoca 
idi. Kendisi aynı  zamanda bir hattât olup İ slâmiyetten önce, yani câ-
hiliye devrinde "katip" olarak da tan ınmış tı  22 . Ubâde ibnu's-Sâmit' ın 

rivayetine göre, Kur'ân ilmini ö ğ rettiğ i gibi yazı  ilmini de öğ retmek için 
Hazreti Peygamber tarafından tayin edilmiş ti 23 . 

18. Suffa mektebine devam edenlerin çoklu ğu, 400 talebeden bah-
seden baz ı  müelliflerin sözlerinden anla şı labilir. Bu rakam ın, her hangi 

bir zamanda günlük devama delâlet etmi ş  olması  mümkündür; zira 
Ahmet İbn Hanbel'e göre  24, yat ılı  talebelerin bile say ısı  70 - 80 e 
varıyordu; bu takdirde, yat ılı  olmıyan talebe adedinin daha da fazla 
olması  icabeder. Bazan pansiyonerlerin say ı sı , Medine'ye gelen yabanc ı  
ziyaretçilerle muvakkaten yükseliyordu. İ slâmiyeti tetkik etmek mak-
sadıyle bir müddet için ş ehirde kalan Temim kabilesine ait 80 ki ş ilik bir 
grup hakk ında buna benzer bir rivayet zikredilmektedir 25 . Ensardan 

Sa`d İbn Ubâde'nin tercemei halini yazanlar, onun, tek bir gece içinde 
suffada kalan 80 talebeye ziyafet verdi ğ ini belirtirler 26 . 

19. Dâru'l-Kurrâ' denilen di ğer yat ılı  bir mektebin 2 H. / 623 
senesinde, Medine'de Mahrama İbn Navfal'in evinde aç ıldığı nı  bildiren 
rivayetler vard ır 27 . 

yarısından önce yer almad ığı na inamlmış  olmakla beraber, gerçek şudur ki, en eski papirüs, 

22 H. /634 tarihini ta şı r. Papyrus Erzherzog Reiner, Fuehrer durch die Ausstellung, Viyana 
1894, No. 558 t t  ve v  harfleri üzerindeki noktalar ı  gösterir. (Bu yar ı  arapça 

ve yarı  grekçe olan papirüsün metin ve tercemesi için Bkz. ayn ı  kitap, s. 113, 

22 Ibnu'l-Esir, Usdu'l—giibe, III. 175; İbn Abdi'l—Barr, No 1627; İ bn Hacer, 

İsâbe, No. 1769. Câhiliye devrinde ad ı  el-Hakem idi. Sonradan Hz. Peygamber ona Abdullah 

ismini vermiş tir. 

23 Abdu'l-Hayy el-Kattâni et—Tartitibu'l—idariye, I. 48, Ebû Dâvfıd'tan. 

24 Musned, III. 371. 

25 İ bn Abdi'l-Barr, 	ılb, No. 1947 (Amr İbn Osman) 

26 İ bn Hacer, Tehzib et—tehzib, III. 475, No. 883. 

27 İ bn Sa`d, Taba/ait, IV 	s. 150; İ bn Abdi'l-Barr, ıstrab, No. 1441 (Abdullah İ bn 

Umm Mektûm). 
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20. Hazreti Peygamberin hicretinden sonraki bir sene, güçlük 
içerisinde geçmi ş , bir Ramazan ay ında, dü şman ın müslümanlara bire 
üç nisbetinde say ıca üstün olduğu Bedir sava şı  vukubulmu ş tu 28 . 
Bununla beraber zafer, müslümanlara yönelmi ş  ve ellerine çok say ı da 
esir dü ş müş tü. Bu harp esirlerine yap ılan muamele, tarihte çok hayret 
verici vak'alardan birini te şkil etmi ş tir. Esirler için tesbit edilen fidye, 
her okuma yazma bilen esirin on müslüman çocu ğuna okuma yazma 
öğ retmesi idi 29 . Kendisini, "ben cihad peygamberiyim ve ben merha-
met peygamberiyim" 30, keza "ben ilim ş ehriyim" 31  diye tanı -
tan Ras ıllu'llahtan, ba ş ka ne beklenebilirdi. Baz ı  anlayış lı  hadisçiler, 
bu hâdiseyi "mü ş riklerin müslümanlara hoca olarak tayininin cevaz ı" 
adı  altında tasvir etmi ş lerdir. Bu, basit bir hadise de ğ il, fakat ayn ı  za-
manda ilmi yayma ğa matuf geni ş  bir ikmal planına do ğru at ılan ilk 
adımdı r. 

21. Hazreti Peygamber, ş u hususu daima tekrar ederdi: "Hoca 
olarak gönderildim" ". Keza çocuklara da kom ş ularından ilim ö ğ ren-
melerini " ve mahallelerindeki camilerde ders görmelerini emrederdi 34 . 
Tarihçi Belazurrnin kaydetti ğ ine göre 35 „ Peygamber zaman ında dokuz 
cami vard ı ; müslümanlar, günlük ibadetlerini buralarda yaparlar, yaln ı z 
Cuma günleri "Mescidi Nebevi" de toplan ırlard ı . Cuvasa halk ının, Medi-
ne'deki camiden sonra ilk büyük camii (Cuma namaz ı  için) inş a ettiklerini 
tarihçiler rivayet ederler 3 '. Resmi bir vesikada, Hazreti Peygamberin 
bu kasaba halk ına ş u talimatı  verdiğ ini okuyoruz: " Ş u ve ş u yerlerde 
camiler in ş a edin". Ayn ı  hadisin bir ba ş ka rivayetine göre, " camiler in ş a 
edin; şu iş leri yap ın; - aksi hald sizinle harbederim" 37  denilemektedir. 
Ş üphesiz, bu Cuvasa camiir ı de bir de okul tesis edilmi ş  olmalı dır. 

28 İbn Hi ş am, Sira, s. 436 ve 506; Tabari, Târih, I. 1298 ve 1304. 

29 İ bn Sa`d, Tabakât, II 11, s. 14; Suheyli, Ravdu'l—unuf, II. 92; İ bn Hanbel Musned, 

No. 2216 (veya İ . 247). Burada hoca, talebesini sert bir ş ekilde döver; Ehıl Ubayd, Emvâl, 309 

(s. 115-6); Abdurrazzâk, Musannaf. 

30 İ bn Teymiye, es—Siyâsetu's—ser`tye, s. 8; Tabari, Târth, I. 1788; el—Maverdi, el—Ah-

ktmu's—sultâniye, Bl. IV. 

31 Bu sözler sahih olarak kabul edilmese bile, manasma hiç kimse itiraz edemez. (Kr ş . 

Tirmizi, hah 46 "menâklbu 

32 İ bn Mâce, No. 229 (Mukaddima, b. Fadli'l—ulemâ'); İ bn 	 Muhtasar 

beyâni'l—tlm, s. 15; Miskât, 

33 İ bn Hacer, Isâbe, I. No. 17 (Abzâ el-Huzâ'i). 
34 İ bn Abdil'1-Barr, Muhtasar beyâni'l— ı lm, s. 14. 
35 Ansâbu'l—asrâf (Kahire 1949), I. 273. 

36 el-Buhari, 11: 11 (K. el—Cumtfa, bâb el—Cumu'a 

37 Kr ş . Prof. M. Hamidullah, el—Vasâ'iku's—siyâsiya, No. 77. 
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22. Amr İbn Hazm, Yemen'e idareci olarak gönderili ğ i zaman, 
kendisine yalnız idari i ş lerle değ il, aynı  zamanda tedrisatla da ilgilen-
mesi hususunda yaz ı lı  talimat verilmi ş ti ". 

23. Tarihçi Tabari, 11 H. / 633 senesi olaylar ından bahsederken, 
Hazreti Peygamberin Muz İ bn Cebel'i mektep müfetti ş i olarak tayin 
edip Yemen'e gönderdi ğ ini ve onun da ş ehir ş ehir dola şı p okulları  tan-
zim ve tevsi ettiğ ini kaydeder ". 

24. Bu eğ itim siyaseti, erkekleri oldu ğu kadar kad ınları  da içine 
alıyordu. Hazreti Peygamber, haftan ın bir gününü, kadınların talim 
ve tedrisine ay ırmış tı  40 . Abdurrazzak 41  ve Eb ıl Davild 42  tarafından 

nakledilen bir hadis, Hafsa (Peygamberin zevcesi) n ın, Hazreti Peygam-
berin izniyle, akrabas ı  olan ve islâmiyetten önce yaz ı  san'at ını  bildiğ i 
anla şı lan Abdullah' ın kı zı  Ş ifâ'dan yaz ı  yazmay ı  nas ı l öğ rendiğ ini göste-
rir 43 . Burada, daha fazla teferrüata girmek lüzumsuzdur. Sonraki devir 
lerde, muhtelif ilim dallar ında kadınların erkeklerle yar ış  etmelerinin, 
onların eğ itimine gösterilen bu itinan ın tabii bir neticesi oldu ğunu belirt-
mek kâfidir. Hemmâm İbn Munebbih'in bahis mevzuu sahifesinin Ş am'-
da bulunan yazma nüshas ında, bu sahifeyi nakledenler aras ında bir ka 
dın râvinin ismi zikredilir Bu husus, yazma nüshan ın sonunda semâ kay-
d ı yle gösterilmi ş tir (Bkz. vesika No. 5) Bu kad ın, Ummu'l-Fadl Kerime 
(Ebu'l-Firas Necmuddin'in k ı zı ) el-Kura ş iye ez - Zubayriye olup evinde 
bir de hadis mektebi kurmu ş tur. Diğ er ş ayan ı  dikkat bir örnek de EU]. 
Ubeyd Kas ım İbn Sallam (Ö. 224 H. / 838) ın devlet maliyesinin teknik 
meseleleriyle ilgili olan Kitâbu'l-emvtil adlı  eseridir; bu eser, besmeleden 
sonra ş u ibarelerle ba ş lar: 

"Bu kitap, saliha ve ş eyha Fahru'n-Nisa' Ş uhda bint 
Ebi Nasr Ahmet İbni'l- Farac İbn Omar ed-DinavarPnin 
Bağ dad'taki evinde, onun huzurunda okundu" ". 

E ğer islamiyetin ilk as ırlarında, kad ınlar tarafından ilim sahasında ya- 
pılan ilerlemeler hakkında teferruatl ı  malûmat elde edilmek istenirse, 

38 Krş . Prof. M. Hamidullah, el—Vasiriku's—siyasiya, No. 105, İbn Hişam, Taban vb. 

den. 

39 Tabari, Teirih, 1. 1852-3, 1981. 

40 el-Buhâri, 3: 45 (K. el—Ilm, b. hel yee'al li'n-nisa' yevmen). 
41 Abdurrazzâk, Musannaf (Yazma İ stanbul), IV. K. Cami`, b. Rikâ'. 
42 ELI Dâvfıd, Sunen, K et—Tıbb, b. Ruki. 
43 el-Balâzuri, Futithu'l—buldân, s. 472. 
44 Kiteibu'l—emvell, (Kahire 1353 H.). s. 3 
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hadis kitaplarına ve hadis râvilerinin hayatlar ından bahseden eserlere 
ba şvurulabilir. Bu eserler, sahabe, tabi'ûn ve etbaut-tabi`in devirlerinde 
ilme hizmet etmi ş  pek çok say ı da kadın ismi zikrederler. 

Hazreti Peygamberin Hizmetinde Bulunan Kâtipler 

25. Hazreti Peygamberin Medine'ye hicretinden sonraki hayat ı  
boyunca mektup yazma i ş i ve resmi muhaberat, devlet idaresi zaruret-
leri ve di ğer politik ihtiyaçlar sebebiyle günden güne artmakta idi. Bu 
ağı r vazifelerin istenilen şekilde ifa edilebilmesi maksadiyle, daima artan 
sayı da kâtip ve müstensihler kullamlmas ı  zarureti has ıl oluyordu. Zaman 
zaman merkezden muhtelif yönlere gönderilmesi icabeden talimatlar 
bulunduğu gibi, uzak idarelerden gelen mektuplara süratle verilmesi 
gereken pek çok cevaplar da vard ı . Hattâ Medine'ye hicret gibi, gizli ve 
kritik bir durumda bile, Surâka İbn Mâlik'e yaz ılıp verilen masûniyet 
mektubunun da delâlet etti ğ i gibi 45 , Hazreti Peygamberin yan ında gö-
türdüğü kalem, kağı t, mürekkep ve di ğer yaz ı  malzemesi hesaba kat ılır-
sa, daha sonraki devirlerde kâtip adedinin geni ş  mikyasta artm ış  ve 
muntazam bir sekreterlik şubesinin, kendisini, yaln ı z Hazreti Peygam-
berin resmi muhabere i ş lerine hasretmi ş  olması  garip kar şı lanmamak 
icabeder. Tarihçiler, eserlerini sekreterlik müessesesi hakk ında geniş  
tafsilat ve listeler veren bâblarla doldurmu ş lardır 46 . Bazıları  da, yalnı z 
bu konu ile ilgili monograflar bile meydana getirmi ş lerdir 47 . Bu iş te, 
ya daimi olarak yahutta aras ı ra vazife gören 43 sahabi ismi zikredilmi ş tir. 
Tarihçi el - Mes`ûdi tarafından mufassal bir ş ekilde anlatıldığı  gibi 48  ba-
zıları  hususi olarak, yenice nazil olmu ş  Kur'ân âyetlerinin yaz ılmasında, 
bazıları  resmi mektup müsveddelerinin Hazreti Peygamberin tasvibine 
sunulmak üzere haz ırlanmas ında, baz ıları  zekât - vergi ve di ğ er devlet 
gelirlerinin hesab ının tutulmas ında, bazıları  harp ganimet ve kazançlar ı  
ş eklinde ele geçirilen maddelerin tesbit ve da ğı tımında istihdam edilmi ş ; 
baz ıları  yalnız yabanc ı  hükümdarlar ve kabile reisleriyle ilgili muha-
beratla me ş gul olmuş , bz ıları  da hasad mevsiminden önce mahsul tah-
minlerini tesbit etmi ş lerdir. Biz, yine biliyoruz ki, Zeyd İbn Sâbit, Hazreti 
Peygamberin emrine uyarak İbrani yazı sını  öğrenmiş ti 49 ; çünkü Arap 
yahudileri, arapça konu şmakla beraber, bu dili, Peygamberle mukavele 

45 İbn Hiş âm, Sire. s. 332. 

46 el-Bainzuri, Ansabu'l–asraf (Kahire, 1949), 1.531-2; el-Mes' ıldi, et—Tenha ve'l–i şrtif 

s. 282-3; el-Cih ş iyiri, K. el–Vuzartr; inbu'l-Esir, el–Kamil. 

47 Fazla bilgi için Bkz. el-Kattâni, et–Terâtibu'l–idetriye, I. 116-24. 

48 el-Mes'ildi, et-Tenlah, s. 282-3. 

49 İ bn Ebî Dâvtul, K. el–Mastihtf, s. 3; ez-Zehebl, Tezkiratu'l–huffetz, I. 29-30. 
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ve muahedelerinde oldu ğu gibi, muhaberelerinde de kulland ıkları  İbra-
ni yaz ı sı  ile yaz ıyorlard ı . Yine Mes'ildi'ye istinaden ş una da iş aret ede-
biliriz ki, Zeyd İbn Sâbit, ayn ı  zamanda rumca, farsça, k ıptiçe ve habe ş -
çe biliyor, bu dillerde Hazreti Peygamber için tercümanl ık vazifesini de 
ifa ediyordu 5 °. 

Resmi Mühür 
26. 6 H. / 628 senesinin sonlar ından itibaren ehemmiyeti haiz resmi 

mektuplarda bir de mühür bulunuyordu. Buhari'nin Saldh'inde 5 ' 

nakledilen bir habere göre, imana davet etmek maksadiyle Hazreti 
Peygamberin yabanc ı  hükümdarlara mektup gönderme ğ i düşündüğü za-
man ona, bu hükümdarlar ın ancak mühürlü mektuplara de ğ er verdikleri 
söylenmi ş ti. Bu durum kar şı sında Hazreti Peygamber, hakkedilmi ş  yarı  
kıymette bir ta şla bir gümü ş  halka yap ılmasını  emretti. Haberin râvisi 
Enes İ bn Mâlik, sonralar ı  şöyle derdi: "Peygamberin elinde o yüzü ğün 
b ıraktığı  beyazlığı  görür gibiyim; onun üzerinde, Muhammedun Ras 
lu'llah, sözleri hakkedilmi ş ti; halkaya raptedilen ta ş , kırmı zı  akik ta şı  
idi". 

HADISLER İ N TOPLANMASI 

27. Yukarıdan beri, eğ itimle ilgili meselelerde, Hazreti Peygamber 
tarafından takip edilen hareket tarz ının neticelerini tasvir eden mütead-
dit misallerden bir kaç ını  zikretmi ş  bulunuyoruz 52 . Fakat biz, burada 
hadislerm toplanmas ı  meselesi üzerinde duraca ğı z. Hadis kelimesi, yalnı z 
Hazreti Peygamberin sözlerini de ğ il, aynı  zamanda onun fiillerini ve 
ashab ı  aras ında tecviz etti ğ i ş eyleri de içine almaktad ır. Tecviz tabiri ile 
de Peygamberin, sahabi taraf ından yap ılan bir şeyi görüp ses ç ıkarmamas ı  
hattâ sarahatle o i ş i tasvip etmesi anla şı lmaktad ır (takrir). Bu üç hadis 
çeş idinin herbiri (söz, fiil ve takrir), hadis kitaplarmda ayr ı  ayrı  zikre-
dilmiş tir. Burada üzerinde durulmas ı  gereken mesele ş udur: Bu hadisler 
ilk defa ne zaman toplanmaya ba ş lanmış tır ve tarafs ız bir ş ahıs, hadis 
kitaplarına ne dereceye kadar itimad edebilir? Bizim burada takdim 
ettiğ imiz Hemmâm' ı n sahifesi, böyle bir hadis kitab ıdır. 

28. Ş üphesiz, Hazreti Peygamberin söylemi ş , yapmış  yahut tec-
viz etmiş  olduğu ş eylerin hepsinin yaz ılmış  olması  imkânsızdır. Böyle 

50 el-Mescûdi, et-Tenbilz, s. 283. 

51 el-Buhâri, 77: 50 (K. Libâs, b. Naltsfl-hâtem). 

52 Bkz. Prof. M. Hamidullah, "Peygamber devrinde e ğ itim sistemi", Islamic Culture 
(Haydarabad Ocak 1939), s. 48-59; keza Bkz. aym müellif, Le Prophke de Ustam, s. 465-517. 
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mükemmel bir kay ıt, fevkalbe ş er bir gayreti gerektirir ve bu da ancak 
meleklerin faaliyetleri hakk ında söylenebilir. Bu hususta Kur'ân'da 
şu ayet varit olmu ş tur: "Sizin üzerinizde bekçiler vard ır; (bunlar) 
ş erefli kâtiplerdir, sizin bütün yapt ıklazını zı  bilirler" 53 . Bununla bera-
ber, Hazreti Peygamberin hayat ı  boyunca hiç bir ş eyin yazılmamış  
olduğu hususunda ileri sürülecek her hangi bir ifadenin, manas ızhk 
hudutlarına varan bir şüphe oldu ğu da muhakkakt ır. Biraz ileride göre-
ce ğ imiz gibi, gerçek tamamen ba şkadır. İ lk müslümanlardan "okuma 
yazma bilmiyen topluluk" azalan= gözleriyle görmü ş , kulaklarıyle 
iş itmiş  oldukları  şeylere istinaden Hazreti Peygamberden yazm ış  olduk-
ları  hadisler, diğer dinlere mensup kimselerin, kendi peygamberlerinden 
hayatlar ı  boyunca yazdıkları  şeylerden çok daha fazla oldu ğu inkâr edile-
mez. Diğeri kadar münaka ş a götürmiyecek bir husus da müslüman fetih-
lerinin veya kütleler aras ındaki sulhçü öğütlerin ve akidelerin yaratt ığı  
neticelerin, di ğer cemiyetlerin ayn ı  hususlardaki ba ş arılarından çok daha 
ş erefli olmas ıdır. Bununla ikna olunabilmesi için insan ın, eğ er gerçe ğ i 
arayan samimi bir ara ş tırı cı  ise, ne safdil ve tarafgir olmas ı  ve ne de her 
hangi bir zarara maruz kalmas ı  lazımdır. Böyle bir kimse tetkike "bil-
miyorum" la ba ş lama'', itiraz edilemiyecek derecede gerçekle ş miş  olan 
ş eylerden ba şkasını  hemen kabule kalk ış mamalıdır. 

29. Yukarıda Islamdan önceki Arap yaz ı sının kötü durumuna ve 
okuryazar Araplar ın cüz'il sayı sına iş aret etmi ş tik. Hazreti Peygam-
ber, taraftarlar ına öğ ren ıneği ve öğ retmeyi emrettiğ i zaman, bu, umu-
miyetle, okuma yazma bilmemekle beraber gayede samimi ve amelde 
dikkatli olan kimselere Şamil bir davetti. Ileride onlar ın üzerlerine 
yüklenen bu i ş i, nas ıl mükemmel bir ş ekilde ba ş ardıklarını  göreceğ iz. 

Hazreti Peygamberin Hayatmda Resmen Yaz ılan Hadisler 

30. (a) Anayasa: Mekkeli müslümanlar, Medine'ye hicret ettikten 
sonra orada, bir hükümet ve bir Ş ehir Devletinin temellerini atm ış lard ır. 
Hazreti Peygamber, bütün halk ı , Mekkeli muhacirleri, Medineli ensar ı , 
yahudileri ve henüz Islamiyeti kabul etmemi ş  olan Arapları  mü ş avere 
için toplam ış  ve bir Devlet Anayasas ı  ilan etmiş tir. Bu Anayasa, yukarı -
da da iş aret ettiğ imiz gibi, dünya tarihinde ilk yaz ılı  Devlet Anayasas ı  
idi 54 . İ dare edenlerle idare edilenlerin hak ve vazifelerinin ne oldu ğunu 
teferruatla içine alan bu Anayasa, şu ibarelerle ba şhyordu. 

53 Kur'ân, 82: 10-12. 

54 Bkz. İslamic Review (Woking), 1941; Le Prophete de l'Islam, s. 120-37. 
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1. "Bu, Allah'ın Rasülü, Peygamber Muhammed'in, -Ku-

reyş li müslim ve mu'minlerle Yesribli müslümanlar, 
onlara tâbi olanlar, onlara iltihak eden ve onlarla birlikte 
harbe girenler aras ında geçerli bir yaz ı sı  (kitab ı ) dır." 

2. "Bunlar, (dünyan ın) di ğer insanlarından ayr ı  olarak 

belirli bir Ümmet te ş kil ederler". 

Metinde geçen "bu,... bir yaz ı s ı  (kitap) d ır" ibaresi, ancak yaz ı lı  bir 

vesika için uygun olabilir. Anayasa mahiyetindeki bu kanunun 37. 
maddesinde "bu (sahife) nin adamlar ı" tabiri be ş  defa geçmektedir" 

"Bu (kitap), zülimleri yahut gii ıı âhkürlar ı  himaye etmez" ifadesiden ba ş -

ka 56 , "Yesrib'in içi, bu (sahife) nun hükümlerine uyanlar için haram 
bir yer te şkil eder" ibaresi de yer alm ış tır 57 . 

31. Anayasa, "haram" a tahvil edilen bu Yesrib bölgesinin, yani 
Ş ehir Devletinin hudut ve ölçülerini kesin bir ş ekilde tesbit etmemekle 
beraber, bu hudutlar ın, ayrı  bir vesikada, belki de tali derecede bir 
nizam olarak kaydedilmi ş  olması  mümkündür. Netekim, İ bn Hanbel, 

bu mevzuda ş u haberi vermi ş tir. 

"Râfi` İbn Hadic'in rivayetine göre Medine, Allah' ın 

Rasülü tarafından haram k ı lınmış  bir yerdir; bu husus, 

havlâni (yani Yemen'de yap ılmış ) bir deri üzerine 

yazılmış t ır ve bizim yanımı zdadır" ". 

32. Ş ayet ilk Ş ehir Devletinin saha ve hudutlarm ın tesbiti, siyasi 
noktai nazardan lüzumlu görülmü ş  idiyse, bu tesbit iş inin, pratik bak ım-
dan da zaruri kar şı landığı na şüphe yoktur. Bu hususta el-Matari 59, 
Medine Tarihinde şu bilgiyi verir.. 

"Kal) İ bn Mâlik der ki: Rasüllullah (S. A.), beni, Mahid 
Hufayya, Zâtu'l-U ş ayra ve Taym tepelerinin zirvelerine 
hudut ta şı  dikmem için göndermi ş ti". 

33, (b) Nüfus Say ı m: Medineye hicretten hemen sonra Hazreti 
Peygamber, müslümanlar ın nüfus say ımını  yapmış tı . El-Buhâri 60, 
bu mevzuda Hazreti Peygamberin ş u hadisini rivayet etmi ş tir: 

55 Bkz. 22, 37, 39, 42 ve 46 nc ı  maddeler (bu son maddede üç defa). 
56 Md. 47. 

57 Md. 39. 

58 Musned, IV. 141, No. 10. 

59 Mâ ansat el—Hucra man 	Dâri'l—Hiera, (yazma, Arif Hikmet-Medine), b. 

Tahrimil-Medine. 

60 el-Buhari, 56: 181 (K.Cihâd, b. 
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" İ slamiyete giren kimselerin isimlerini bana yaz ın Bu 
emir üzerine ona, 1500 ki ş inin isimlerini yazd ık". 

Bu rakam, erkek, kad ın, genç, ihtiyar herkese Ş amil gibi görünmektedir. 
Rivayette, sayımın yaz ı  ile tesbit edildi ğ i de kesin olarak belirtilmi ş tir; 
ayrıca, rakamlar, hâdisenin 1 H. / 622 senesinde vukubuldu ğu inancını  
kuvvetlendirmektedir. 

34. (e) İnaiyaznâmeler: Hazreti Peygamber taraf ından verilen res-
mi vesikalar ın, mukavelelerin ve imtiyaznâmelerin, hicretten daha önce 
ba ş ladığı nı  gösteren deliller vard ır. Açıklandığı na göre 61 , hicretten önce 
Temim ed-Darrye, Filistin'de bir ş ehir olan Habrûn, timar yahut arazi 
bah ş iş i olarak bir beraatla birlikte ve ş u aç ık ş artla verilmi ş tir: "Ş ehir, 
Allah' ın lutfu ile zabtedildiğ i zaman senin olacakt ır." 

35. Hazreti Peygamberin Medine'ye hicret yolculu ğu esnas ında 
Surâka İbn Malik el-Mudlici'e bir geçi ş  tezkeresi verilmi ş ti 62 . Yine 
1 H. / 622 senesinde, metin bulunmamakla beraber, Medine'nin ş imalin-

deki Cuheyne kabilesiyle bir dostluk andla şması  imzalandığı  anla şı l-

maktadır. Zira Yanlı  a.` limanı  yakınlarında Sif tarafına Hamza'n ın 
riyasetinde gönderilen bir müfrezeden bahsederken İbn Hiş am ve diğ er-
leri, Mecdi İ bn Amr el- Cuhenrnin her iki tarafla yapm ış  olduğu dostluk 
anlaş masına dayanarak müslümanlarla Kurey ş li putperestler ara-
sına girip harbe mani oldu ğunu yazarlar ". Bununla beraber Damra 
kabilesiyle yap ılan 2 H. / 623 tarihli bir anla şma, muhafaza edil-
miş tir. Es - Suheyli, şu ibareyle ba ş lıyan metnin kopyesini vermiş tir: 
"Bu, Allah' ın elçisi Muhammed'in Benû Damra için yazd ığı  bir yaz ı sı -
dır... 5 9 64. Bu çe ş it anlaş malar Hazreti Peygamberin hayat ı  boyunca 
yap ılmış tı r 65 . Bunların yanında baz ı  hususi durumlar da göze çarpar. 

36. 5 H. / 627 senesinde Hendek muharebesi s ırasında Fazara ve 
Gatafan kabileleriyle bir anla ş ma (murâvada) müsveddesi haz ırlanmış tı ; 

fakat tasdik edilmeden iptal edilmi ş tir 66 . 

37. 6 H. / 628 senesinde yap ılan Hudeybiye anla ş masının kelimeleri 
üzerindeki münaka ş a me şhurdur. Neticede Hazreti Peygamber baz ı  
kelimelerin değ i ş tirilmesini emretmi ş tir 67 . 

61 Bkz. el—Vastriku's—siyâsiya, No. 43, Halebi, Makrizi ve Kastallâni'den. 

62 Aynı  eser, No. 2, İ bn Hiş âm'dan. 
63 İbn Hiş âm, Sira, s. 419. 

64 El—Vasiriku's—siyâsiya, No. 159. 

65 El—Vasâ'ik'm ikinci baskı sında, Hz. Peygamberden ç ıkan 300 ün üzerinde mektup 
zikredilmiş tir. 

66 El—Vasâ'ik, No. 8. 

67 el-Buhari 64: 45 (K. Magâzi, b. Umratu'l-l—kazâ; İ bn Hiş âm, Sîra, s. 747. 
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38. Tebuk (Ş imali Arabistan, Bizans hududu üzerinde) muhare-
besine gelince, tarihçilerin aç ıkladıklarına göre, Dumatu'l-Cendel reisi 
Ukeydir, bir itaat pakt ını  68  kabul ettiğ i zaman, Hazreti Peygamber 
anlaşmayı  tırnak. " ile mühürlemi ş ti 69 . Aslında bu usul, Ukeydir'in ced-
dinin mensup olduğ  Hira ( ş imdiki modern Ktife) halk ı  aras ında mevcut 
eski bir âdetti. Onlar, vesikalar ı  - umumiyetle pi ş irilmi ş  tuğ lalar' - ba ş  
parmaklarıyle değ il, tırnaklarıyle mühürlerlerdi. Bu suretle hilâl ş eklinde 
bir çizgi meydana gelirdi. Arkeolojik kaz ılarda, hristiyan öncesi yan ık 
tuğ la üzerine hakkedilmiş  yalnız bu iş areti de ğ il, aynı  zamanda şu iba-

releri de ihtiva eden anla şma vesikalar ı  bulunmu ş tur: "Tırnak, tasdik 
yolu ile tesbit edilmi ş tir" 7 0. 

39 . (d) Dine Davet Mektuplar ı  : Hazreti Peygamber, Bizans İ m-
paratoruna, Acem Kisras ına, Mı sırlı  Mukavkıs'a, Habe ş  Neca ş i'ye ve 
diğer hükümdarlara, islâma girmeleri için davet mektuplar ı  gönder-
miş tir. Bunlardan Herakliyus (Bizans Imparatoru) e gönderilen mek-
tubun aslı  son zamanlara kadar muhafaza edilmi ş tir ''. Mukavkıs, 

Necâ ş t ve Bahreyn—Umman Emiri Munzir İbn Sava'ya gönderilen 
mektupların as ılları  ise bu gün bile mevcut olup pek me ş hurdurlar 72 . 

İbn Asâkir, Ebii'l-Abbâs Abdullah İ bn Muhammed'in, Ayla halk ın-
dan Hazreti Peygamberle aralar ında akdedilen bir anla şma vesikas ı -
m 300 altın mukabilinde satın aldığı nı  kaydeder". Iran hükümdâr ı  
Kisrâ'n ın da kendisine gönderilen mektubu, tamamen okumadan y ırt-
tığı  söylenir 74 . Ş üphe yoktur ki bütün bunlar, yaz ılı  birer vesikadan 
başka bir ş ey değ ildir. 

40 . (e) Yahudilerle Muhabere : Yukarı da, Hazreti Peygamberin 
ba şkâtibi olan Zeyd İbn Sâbit'in, yine Peygamberin emriyle İbrani 
yazısını  öğ rendiğ ine iş aret etmi ş tik 75 . Kaynaklar ımı z, bu mezvuda 

68 El—Vasâ'ik, No. 190. 

69 İ bn 	Tabakat, III 11, s. 120; İbn Hacer, Istibe zıe İbn Asâkir, el—Kattâni, 

et—Tera-tibu'l—idariye, I. 179 tarafından zikredilmiş tir 
70 Oluf Krueckmanıı , Neue babylonische Recht-und Verwaltungstexte (Metin 37), 

38); Ch. Edwards, The Hammurabi Code, s. 11; Meissner, Babylonien und Assyrien, I. 178. 

71 Bkz. Prof. M. Hamidullah, "La lettre du Prophete a Heraclius et le sort de l'original" 

Arabica, Paris 1955, s. 97-110. 

72 Fotoğ raf ve münaka ş aları  için Bkz. aynı  müellif, Le Prophke de l'Islam, s. 205-7, 

212, 253,-7; kı smen Islamic Culture, Ekim 1939, s. 427-39. 

73 Tarihu Dimask (Ne ş r. Munacced), I. 420. 

74 el-Buhâri, 3:7 (K. Em, ü. mâ yuzkar fil-munâvala); Tabari, Tarih, I. 1572. 

75 el-Buhari, 93: 40 (K. Ahkâm, b. Tercemetil-hukkâm); Ebû Dâvnd 24:2 (K. Ilm, 

b. rivâyet hadisi ehli'l-kitâb); el-Kattâni, et—Terâtib, I. 202-7, Tirmizi ve digerlerinden; 

Tabari, Tarih, I. 1460; el-Balâzuri, Futâh, s. 513; ez-Zehebi, Tezkiratu'l-huffaz, I. 34. 
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ş u kesin aç ıklamayı  yapmış lardır: "Zeyd İbn Sâbit, Yahudi yaz ı sını  
öğ rendi; Rasülullahm, yahudilere gönderdi ğ i mektupları  yazdığı  gibi, 

yahudilerden gelenleri de ona okuyordu" 76 . 

41 . (f) İdarecilere Talimatlar : idari ihtiyaç ve zaruretler, Hazre-
ti Peygamberin zaman zaman Arap yar ımadas ındaki idarecilere, 

vergi toplayı cılarına ve diğer vazifelilere direktif ve talimatlar ım, 

yahut sorulan suallerin ve ohlar tarafından yap ılan müracaatlar ın 

cevaplar ını  göndermeyi gerektiriyordu. 

42 . (g) Vergi Tarife ve Hükümleri : Hazreti Peygamberin, haya-

tının sonlarına doğ ru zekât, yani arazi mahsulleri, hayvan sürüleri, 

madenler v.s. hakk ında hükümete ödenmesi gereken vergi miktarlar ı- 
nı  yazdığı nı , ancak, zekâtla ilgili bu hükümlerin eyaletlere gönderil-

meden onun vefat etti ğ ini, sonradan Ebü Bekr ve onu takip eden hali-
lifelerin bu hükümlere uymay ı  emrettiklerini gösteren bir çok kay ıtlar 

vardır 77 . Bunların yeniden gözden geçirilmiş  hükümler olduğu anla şı l-

maktadır; zira bu maddeler için müslümanlar taraf ından ödenen vergi-
lerin eskiden beri bilindi ğ i zikredilmektedir. 

43 . (h) Kur'ân Tercümesi : Bu mühâsebetle, Selmân el-Fürisi-
tarafından yap ılan bir Kur'ân tercümesi de burada zikredilebilir. Baz ı  
İ ranlılar —bunlar ın Yemenli mi yoksa Bahreyn-Ummân veya ba şka 
yerden mi oldukları  kat'i surette belli de ğ ildir— İ slâmiyete girmiş ler ve 

duâlarını  kendi ana dillerinde okumak maksad ıyle izin talebinde bulun-

muş lardı . Bunun üzerine Iranl ı  Selmân el-Farisi, Fâtiha süresini tercü-

me ederek onlara göndermi ş tir. Me şhur Hanefi fıkıhçı sı  Ş emsu'l-Eim-
me es-Serahsi, bu konuda ş öyle der: 

"Rivayet olundu ğuna göre, İ ranlılar, Selmân el-Fürisi'ye 
bir mektup yazarak Fâtiha süresinin farsça tercümesini, 
kendilerine göndermesini istemi ş lerdir. Böylece, bu ş ahıs-
lar, dilleri Arapça metne al ışı ncıya kadar bu tercümeyi 
okuyacaklard ı" 78 . 

76 Aynı  eserler ve bilhassa el-Buhâri. 

77 Metin, EVI Dâvûd, ed—Darakutni, et-Tabari ve ed-Darimi taraf ından muhafaza edil-
miş tir. Ebisı  Dâvûd (K. Zekât) ve et-Tirmizi (K. Zekât) rivayetlerinden ö ğ rendiğ imize göre, 
"Hz. Peygamber, zekât miktarlar ıııı  bildiren listeyi yazmış  fakat valilere göndermeden vefat et-
rrıiş ti. Hz. Peygamber bu listeyi k ılı cına raptetmiş  bulunuyordu. Ebu Bekr, ölünceye kadar bu 
listedeki ahkamla amel etti; sonra da Ömer, ölümüne kadar bunu tatbik etti'. Ebu Dâvûd 
rivayetinde şu ibareler de ilave edilmi ş tir. "ez-Zuhri (51-124) H.) der ki: Onu bizzat okudum; 
Omer'in ailesi tarafmdan muhafaza edilmi ş  ve Halife Ömer Ibn Abdi'l--Aziz bu yaz ılı  ahka-

mın bir nüshasuu ele geçirmi ş tir". Ömer Ibnu'l-Hattab (24 H. /644) taraf ından haz ırlanan 
vesika, Malik (O. 179 H. /795) taraf ından Muvatta'da şu kesin ifadelerle zikredilmi ş tir: "Zekât 
hakkında Omer'in mektubunu bizzat okudum". 

78 es-Serahsi, Mebsüt, I. 37. 
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Mı s ırlı  alimlerden Ferid Vecdi, bir ba şka habere istinaden Selman el-
Farisi'nin, bu tercümeyi Hazreti Peygamberin müsadesiyle yaptığı nı  ve 

gönderdi ğ ini açıklar 79 . 

44 . Bu aç ıklamalardan maksat, Hazreti Peygamber devriyle ilgili 
yaz ı lı  hadis vesikalar ım biraraya toplamakt ır. ileride Amr İ bn Hazm-

den bahsederken de zikretmek fırsatını  bulaca ğı mız gibi, Hazreti Pey-
gamberin yaln ı z sözleri de ğ il, aynı  zamanda yaz ıları  bile sahabe tara-

fından toplanma ğa ba ş lannu ş t ı r. 

Hadislerin Yaz ılmasında Bazı  Tesadüfi Durumlar 

45 . Buhari ve diğer baz ı  kaynaklara göre 80 , 8 H. /629 senesinde, 

Mekke'nin fethi s ıras ında Hazreti Peygamber, insanl ığı n doğ ruluk 

ve vazifeleriyle di ğ er baz ı  mühim meseleler hakk ında bir hitabede bu-

lunmuş tu. O esnada hutbeyi dinliyenler aras ında bulunan Ebn Ş ah 

isminde bir Yemenli ş öyle dedi: "Ya Resâlallah, bu söylediklerini be-

nim için yaz ın". Peygamber, hutbenin Ebn. Ş ah için yaz ılmas ını  emretti. 

Onun bu husustaki emrinin tam metni ş öyledir: "Hutbeyi Ebû ş ah 

için yaz ınız" 
46 . Medine'de oturm ıyan bir sahabinin, k ısa bir müddet için ba ş -

ş ehre gelmi ş  ve dönerken Hazreti Peygamberden i ş ittiklerini ve hatta 

kendisi veya kabilesi ile ilgili baz ı  hususi direktiflerini yaz ılı  notlar 

halinde beraberinde götürmü ş  olmas ı  da gözönünde bulundurulmak 

icabeder. Medine halk ı  aras ında ilme kar şı  hususi bir istidad ı , zevki 

veya zihni me ş guliyeti olmıyan ziraatç ı , iş çi, esnaf v.s. gibi halk taba-

kas ı , bir takım hallerde, baz ı  söz ve ibarelerin tesiri alt ında o kadar 

çok kalıyorlardı  ki, ileride tekrar müracaat etmek üzere bunlar ı  yazı lı  
notlar haline getirmi ş  olmaları  da mümkündür. Böyle hallerin, Hazreti 

Peygamberin hayat ında, hadislerin tesadüfi yaz ı lış larına delâlet etti ğ i 

söylenebilir. 

Hazreti Peygamber Zamanmda Hadislerin Toplanmas ına Gösterilen 

İ tina 

47. Hazreti Peygamberin, Kur'ân müstesnâ kendisinden i ş itilen 

her sözü yazmaktan ashabun menetti ğ ine dair hadisleri yok de ğ ildir. 

Fakat bunlar ın yanında yalnız müsaade etti ğ ini bildiren hadislerden 

başka ashab ına hadis yazmalar ım emreden sözleri de vard ı r. 

79 Ferit' Vecdi, el—Edilletu'l— ı lmiyye alet cevâzi tercemet ma'âni'l—Kur'ân ila'l—lugati'l—ec-
nebiyye. Kahire, s. 58, el-Bidaye ve'n-nihaye'den. 

80 el-Buhart, 3: 49 (K. ılm, b. Kitâbeti'b ılm); Eb ıâ Dâvûd, 24: 3 (K. ılm); et-Tirmizi, 
12, No. 2 (K. ılm. b. mâ câ'e fi'r—r,uhsa fihi). 
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48 . Zâhiren birbirine z ıt gibi görünen bu çe ş it emirler, ashabm 
zihinlerinde her hangi bir ş a şkınlık yaratmam ış t ır; çünkü onlar, her 
beyanın siyak ve sibakına tam manas ıyle vakıftılar. Bununla beraber, 
bu zıtlık, daha sonraki baz ı  hadisçilerin az da olsa ş aşkınlıklarına se-
bep olmu ş  ve her biri, kendi kanaatlar ına uygun olan haberleri kabul 
etmi ş lerdir. Daha sonra, lehte ve aleyhte bütün ilgili malumat toplan-
dığı  zaman kabiliyetli ve anlay ış lı  kimseler, Hazreti Peygamberin 
gerçek arzusunu anlatmakta güçlük çekmemi ş lerdir. Mesela büyük 
hadisçi el-Buhar', Sahih'inde "filmin yaz ılmas ı"na ait husus" bir bölüm 
ayırmış tır ki, hadislerin yaz ılmas ıyle ilgili bir tasvibe delâlet eder ". 
Fakat hadislerin yaz ılmasına kar şı  olan emirleri ortaya koyan veya 
bu husustaki memnuniyetsizli ğ i ifade eden her hangi bir bölüm yoktur. 

49. Hazreti Peygamberin, hadislerin yaz ılmas ını  menettiğ ine 
dair gelen haberleri zikretmeden —veya bunlar ı  tetkike giri ş meden-
önce yukardaki münaka ş aya devam etmek ve hadislerin yaz ı  ile tes-
biti için verilen müsaade hakk ındaki haberleri ve bu müsaadeden Na-
sil olan faydalar ın bulunduğu fiili durumu gözden geçirmek daha uy-
gun görülmektedir. Bu gibi haberler, konumuza yön verecek kadar 
çoktur: 

50 . (I) Bir Ensari : Et-TirmizVnin rivayetine göre 82 , ashabtan 
bir ensari, Hazreti Peygamberin huzuruna gelerek haf ı zasının zayı f-
lığı ndan ş ikayet etmi ş  ve kendisinden her gün ö ğüt ve nasihat yolu ile 
iş ittiğ i konuş malardan tenevvür etti ğ ini ve yükseldiğ ini, fakat hafı zasının 
zayıf olmas ı  dolayı sıyle bu i ş ittiklerini zihninde tutamad ığı nı  da sözleri-
ne ilave etmi ş tir. Hazreti Peygamber, bu sahabiye ş u tavsiyede bulun-
muş tur: "Sa ğ  elinden faydalan" (yani yaz). Kaynaklar, ensarinin kim 
olduğunu zikretmezler. Fakat onun, bu müsaadeden sonra Hazreti 
Peygamberden i ş ittiğ i sözleri yazma§ oldu ğu dü ş ünülebilir. 

51 . (II) Abdullah İbn Amr İbni'l-As : Buna Benzer bir misal, 
Mekkeli Abdullah İbn Amr ibni'l-As hakkında zikredilir ". Abdullah, 
Hazreti Peygamberin bilgisi ve izniyle onun sözlerini kaydediyordu. 
Ancak baz ı  sahabiler, ondan hadis yazmamas ını  istemiş ler ve ş öyle 
demiş lerdir: "Peygamber, nihayet r ıza ve gazab hallerine maruz kalan 
bir insand ır ve onun tarafından söylenen her ş eyi bila tefrik yazmak 

81 el-Bulıari, 3: 49 (K. ılm , bâb 
82 12:1 (K. ı lın, bâb mâ eâ'e fi'r-ruhsa fihi, No. 1). 

83 et-Tirmizi, 39: 12:3 (K. ı lmb. mâ eâ'e fi'r-ruhsa fihi, No. 3); Eb ıl Dâvıld, 24:3 (K. 
b. ki-tabii-11m); İ bn Hanbel, (yeni nş r), No. 6510. 6802, 6930, 7018, 7020; İ bn Sdd, Taba-

kta, IV/2, s. 8-9; İ bn Abdi'l-Barr, istirtı b, No. 1584. 
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doğ ru değ ildir". Sahabenin bu görü şü makuldü. Bu sebeple Abdullah, 
Hazreti Peygambere gitmi ş  ve ş öyle sormuş tur: "Senden her i ş ittiğ i-

mi yazabilir miyim ?" Hazreti Peygamber cevap olarak "evet" demi ş -

tir. Abdullah ihtiyaten tekrar sormu ş  ve ş öyle demi ş tir: "R ı za ve gazab 
hallerinde söylediklerini de yazay ım mı" ? Bunun üzerine Hazreti 
Peygamber a ğ zını  i ş aret ederek şu cevab ı  vermi ş tir: "Allah'a yemin 
ederim ki, bundan ne ç ıkarsa do ğ ru ve gerçektir". Buhâri'nin aç ıkla-, 
dığı na göre 84 , . Vehb İbn Munebbih, karde ş i Hemmâm İbn Munebbih 
(burada takdim olunan saltifenin müellifidir) ten ş u haberi nakletmi ş tir: 

"Ebû Hurayra'n ın şöyle dediğ ini iş ittim: Hazreti Peygamberin 
ashab ı  aras ında, Abdullah İbn Amr müstesna benden daha 
çok hadis bilen kimse yoktu; o, hadisleri (hemen) yaz ıyor-
,du, ben ise yazmıyordum". 

Abdullah, Peygamberin sözlerini toplam ış  olduğu bu telife (en do ğ ru def-
ter manâs ına) es-Sahife es-Sticl ıka ismini vermi ş tir ". Rivayete göre Ab-
dullah ş öyle diyordu: "Hâfı zamda, Peygamberden bin mesel tuttum" 86 . 

(Ş üphesiz, bununla yalnız darb ı  meselleri de ğ il diğer haberleri de 
kasdetmiş tir). Aynı  zamanda bu sözle, yukar ı da ismi geçen Sakifeye 
de iş aret edilmi ş  olabilir. Es-Sakife es-Sâcl ıka, Abdullah'ın âilesinde 
kalmış  ve uzun zaman muhafaza edilmi ş tir. Torunlarından Amr İbn 
Şdayb, onu elinde tutmu ş , okumuş  ve derslerinde yazd ırmış t ır 87 . Iler-
de de zikredece ğ imiz gibi, Abdullah İbn Amr'in bu eserini, son derece 
kıymetli ve büyük hacimli Musned'inin "Abdullah' İ bn Amr ibni'l-
As" bölümünde biraraya getirdi ğ i ve böylece kayb ını  önlediğ i için 
Ahmed İbn Hanbel'e minnettar ız. Gerek İ bn Hanbel ve gerekse di ğ er 
yazarlar 88 , Abdullah'ın bu telifine i ş aretle ba şka tafsilât da vermi ş ler-
dir : 

"Ebil Kabil tarafından rivayet edilmi ş tir: Bir gün; Abdullah 
İbn Amr ile beraberdik. İ lk defa hangi ş ehrin, Constantinopl 
( İstanbul) un mu yoksa Rumia (Roma)n ın mı  fethedile-
ceğ i soruldu. Bunun üzerine Abdullah bir sand ık getirdi, on- 

84 el-Buhari, 3:49 (K. ılm, b. kitâbeti'l- ılm); Abdurrazzâk, Musannaf, cild. IV (yazma 

İ stanbul), b. 

85 İbn Sa'd, Tabakât, IV/2, s. 8-9. 
86 İ bn Abdi'l-Barr, istreıb, No. 1584; Ibnu'l-Esir, Usdu'l—gahe, III. 233. 

/ 87 İbn Hacer, Tehzibu't-tehzib, VIII. s. 48-55, No. 80. 
88 ed-Dâriml, Sunen, b. 43 (men raka ş a fî kitâbeti'l- ılm); İbn Manzûr, Lisâtzu'l—Arab, 

s. v. z-h-m 	; ; ibn Hanbel, No. 6645 (kr ş . No. 6623); İbn Abd el-Hakem, Futâhu Mısr, 

s. 256-7; Macma ez—zevâ'id, VI. 219 (6645 No. da İ bn Hanbel'in naş iri tarafmdan zikredilmi ş -
tir). 
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dan bir kitab çıkardı  ve ona bakarak dedi ki: Bir gün Hazreti 
Peygamberin huzurunda bulunuyor ve onun söylediklerini 
yazıyorduk. Bu s ırada ona, bu şehirlerden hangisinin ilk 
defa fethedilece ğ i soruldu; Hazreti Peygamber ş öyle cevap 
verdi: ilk' defa Heraklius'un o ğ lunun ş ehri (yani Constan-
tinopl= İ stanbul) fethedilecektir". 

Bu tafsilât, yaln ız Abdullah İbn Amr'in de ğ il, fakat Peygamberin 
ashab ından ba şka kimselerin de onun huzurunda sözlerini yazd ıkları -
na delâlet eder. Haberde geçen "sand ık" tabirinden, birden fazla ki-
taplar ı  ihtiva eden bir mahfaza anla şı labilir. Abdullah İbn Amr ibni'l-
:As, henüz genç olmakla beraber, çok dindar, zâhid yarat ıhşh bir kimse 
idi. Babas ından önce İ slâmiyeti kabul etmi ş , büyük bir i ş tiyakla sür-
yaniceyi ö ğ renmiş ti 89. Peygamberin izniyle muntazaman İ ncili oku-
yordu". Daha sonralar ı , iyice okuyup hazmetti ğ i Yahudi-Hristiyan, dini 
ile ilgili bir deve yükü kitap ele geçirmi ş ti 91 . Bu edebiyata istinaden, 
(her halde Incil'e ait bilgiyi ihtiva eden bu kitaplar ı  ele geçirdiğ i yerin 
hatırası  için olacak) "Sakife yermilk ıye" 92  ismini verdiğ i büyük bir ki-
tap telif etmi ş tir. Abdullah, 65 H. /684 senesinde 72 ya şı nda iken öl-
müş tür 93 . 

52. (III) Ebû Râfi` : Hazreti Peygamberin azadi' kölesi, k ıpti 
bir mühtedi olan bu zat, ayn ı  şekilde hâdis yazmak için Hazreti Pey-
gamberden izin istemi ş  ve bu izin kendisine verilmi ş tir 94..  ,Hayati canl ı  
olmakla beraber 95  Peygamberin sözlerini toplad ığı na dair tafsilat elde 
edilememi ş tir. 

89 İ bn Sa`d, Tabakit, IV 12, S. 11. 

90 İ bn Hanbel, II. 222 (No. 7067); Ebû Nu'aym, Hilyatu'l—evliyâ', I. 286. 

91 İ bn Hacer, Fethu'l-bdri, I. 167. 

92 Menazir Ahsan Gilânt tarafmdan zikredilmi ş tir, Tedvîn—e—Hadis, s. 67. 

93 İ bn Sa`cl, Tabakât, IV 12, s. 13. 

94 Zubeyr Sıddiki tarafmdan (Idare-i Mdarif-i islâmiye'nin ilk oturumuna ait notlar-

da, Lahor, s. 63-71) "hadisler, Hz. Peygamberin hdyat ında kaydedilmi ş tir" adli yaz ısmda 

95 bn Hiş am'a göre (s. 460-1) Ebû Itafr, Bedir sava şmdan önce müslüman olmuş tur. 

Usdu'l—gâbe müellifi Ibnu'l-Esir (I. 77) de onun, 3 H. senesinde sahabe ile birlikte Uhud sava-
şı na iltirak ettiğ ini zikretrai ş tir. Es-Suheyli (Ravdu'l—unuf, II. 78-9), Ebû Rafrin, Hz. Peygam-
berin amcas ı  Abbas'ın kölesi olduğunu söyler. Balâzurrye göre (Ansâb, I. 477), Hz. Peygamber, 

hicretten sonra onu, ailesini getirmek için Mekke'ye göndermi ş tir —bu ifadeye göre onun hicretten 

çok daha evvel Medine'de olduğu anla şı lmaktad ır — Fakat Ebû Dâvûd (Sunen, 15: 162 K. 

cihad, b. el-imam yustecennu bihi Mekkeli mü şriklerin onu, kendileri ad ına Medine 

ye elçi olarak gönderdiklerini, Ebû Rafrin orada müslüman oldu ğunu, Mekke'ye tekrar dön-

mek istemedi ğ ini, fakat Hz. Peygamberin, elçileri tutmakla suçland ırılmak istenmedi ğ i için 

ona dönmesini emrettiğ ini ileri sürer. Elimizde bir vesika daha vard ır ki buna göre Hz. Peygam- 
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53 . (IV) Enes'in Had'is Derlemesi ve Bunun, Peyga ıriber Tarafından 
Tashihi : Ensardan Enes İbn Mâlik'in durumu büyük bir ehemmiyet 
arzeder. Hazreti Peygamber, Medine'ye hicret etti ğ i zaman Enes, henüz 
on ya ş larında bir çocuktu; Buna ra ğmen okuyup yazmayı  öğ renmiş ti. 
Ebeveyni, ş iddetli bağhlıkları  sebebiyle, Hazreti Peygambere hizmet 
etmesini ona emretmi şler ve bundan sonra Enes, gece ve gündüz 
onunla birlikte kalmış  ve ancak onsene sonra Peygamberin vefat ı  üzeri-
ne evi terketmi ş tir. 91 H. /709 senesine kadar uzun bir ömür süren 
Enes'in, Hazreti Peygamberin fiil ve hareketlerini tesbit etmek ve 
sözlerini i ş itmek bakınfindan, hiç kimsenin elde edemidi ğ i geni ş  bir 
fırsata sahip oldu ğu kolayca anlaşı lır. Ed-Dârimrnin rivayet8ine göre, 
Enes, hayat ının sonlarına doğ ru çocuklar ına daima şu tavsiyelerde 
bulunurdu: "Ey çocuklar ım, bu ilmi (yani hadisleri) yaz ımz"". Yine 
ed-Dârimrnin bir haberinde râvi ş öyle demektedir: "(Bir gün) Ebân' ı  
gördüm, Enes'le oturmu ş  hadis yaz ıyordu" 97 . Şüphesiz Enes'in torun-
ları  da, dedelerini hadis toplamak hususunda herkesten fazla me ş gul 
görünce, diğer tilmizleri gibi, kendilerini hadis yazma& hasretmi ş  
olacaklardır. Hadis âlimlerinin büyük bir kısmı  98 ; bazı sı  Sa‘id İbn 
Hilâl'e, diğer bazısı  da Hubeyra İbn Abdirrahman'a dayanarak— a şa-
ğı daki haberi nakletmi şlerdir: 

"Biz ço ğalttığı mı z (aksarnâ) =bir başkit rivayette çok oldu-
duğumuz (kasurna)— zaman, Enes, defterini (rivayete göre 
meced veya sildik) çıkarır ve "bu, Hazreti Peygamberden 
iş ittiğ im ve tetkik etmesi için ona, arzetti ğ im hadislerdir" 
derdi"- 

Şuna da i ş aret edebiliriz ki Enes, yaln ı z Hazreti Peygamberden gör-
mü ş  ve i ş itmiş  olduğu ş eyleri yazmakla iktifa etmemi ş , ayni zamanda 
yazdıklarını  gözden geçirmesi ve zaruri gördü ğü tashihleri yapmas ı  
için Hazreti Peygambere arzetmi ş tir. 

• - 
her, Ebû Rtıfi`e hürriyetini ba ğış lamış tır ve bu vesika, Mu'âviye taraf ından yazılmış tır (Bkz. 
Prof. M. Hamidullah el-Vasâ'iku's-siyasiye No. 222). Biz biliyoruz ki Mu`aviye, 8 H. senede 
Mekke'nin Hz. Peygamber taraf ından fethinden sonra müslüman olmuş tur. 

Hazreti Peygamberin Rüfi` isminde bir azadl ı  kölesi daha vard ı . Bu iki ş ahıs aras ında 
hazan kaynaklardaki (peygamberle Medine'ye hicreti ve daha sonralan mü ş riklerini elçisi ola-
rak Medine'ye gelmesi gibi) z ıt haberlerin sebebini izah eden bir kan ş tuma yapılmış  olabilir. 
Bununla beraber (Will' veya Ebtı. RtiWin) diplomatik vazifelerinin, 2 H. senede vukubulan 
Bedir veya biraz daha sonraki Nahla harp esirlerinin kurtanh şlyle ilgili olduğuna iş aret edilebi-
lir (Bkz. İbn Hiş tun s. 426). Maamafih, bu mesele üzerinde uzun boylu durma ğa lüzum yoktur. 

96 Ed-Dürimi, es-Sunen, b. 43 (men rahhasa fi 

97 Aynı  yer. 

98 Er-Râmahurmuzi, el-Muhammadisu'l-feis ı l (yazma, köprülü, İ stanbul), b. el-kitab; 
el-Hatib el-Bağ dadi, Takyidu'l— ı lm, s. 95-6; el-Heıkinı , el—Mustedrek, Manânr Ahsan Gilâni 
tarafından zikredilmi ş tir. Tedvin—e—Hadis, s. 67-68. 
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54 . Bunlar, Hazreti Peygamberin hayat ı  boyunca hadislerin na-
sıl topland ığı nı  göstermek için zikretmi ş  olduğumuz sadece bir kaç 
örnektir. Peygamberin vefat ından sonra ise, hadislerin yaz ılmas ı  iş i, 
sahabe tarafından çe ş itli sebeplerle daima art ırılmış tır. Aş a ğı da, mese-
lenin bu görünü ş ü ile ilgili bazı  gerçekler zikredilmi ş tir: 

Amr tim Hazm Tarafmdan Resmi Vesikalarm Toplanmas ı  

55. Amr İbn Hazm, Hazreti Peygamber tarafından Yemen'e 
tayin edilmi ş  me şhur bir vali idi. Onun zihni dirayetine çok ş ey borçlu-
yuz. Zevki selimi, ailesi içinde nesiller boyu devam ettirilmi ş tir. (Daha 
sonra da görece ğ imiz gibi, torunlar ından biri, Halife Omer İ bn Abdi'l-

Aziz zaman ında Medine valisi olmu ş  ve bu Halife tarafından, Medine-

de mevcut olan Peygamberin hadislerini toplamak ve tanzim etmek 
iş iyle görevlendirilmi ş tir). 

56 . Diğer valiler gibi, Amr İ bn Hazm de Hazreti Peygamberden, 
takip edilecek idari politika ile ilgili talimat alm ış tı  99 ; fakat onun zihni 
kaabiliyeti, bu ilme fayda sa ğ lamış tı r. Zira Amr İbn Hazm, bu k ıymetli 

vesikalar ı  yalnız muhafaza etmekle kalmam ış , aynı  zamanda Benü 
Adiy'a (Taymâ'da) ve Benil Urayd yahudilerine, Temim ed-Darrye, Cu-
heyne, Cuzâm, Tayy, Sakif kabilelerine gönderilen Hz. Peygamberin 
diğer 21 resmi yaz ı sını  biraraya getirmi ş  ve onlardan bir kitap telif 

etmiş tir. Bu kitab ın, Peygamber devrinin ilk vesikalar veya resmi 

mektuplar mecmuas ı  olduğu dü ş ünülebilir. Amr İbn Hazm, idari hiz-

mette olmas ı  hasebiyle, bu vesikalara daha kolay nüfuz etmekle kal-
mamış , aynı  zamanda, onları  hakkıyle takdir etmesini de bilmi ş tir. 
Keza kendisine zeka ihsan edilmi ş  bir insan olarak, eserinin kendisiyle 

birlikte yok olup gitmesine göz yummamış , onu, daha sonraki nesillere 

nakletmi ş tir.Bu eserin bir nüshas ı , Hicretin 3. asr ında Daybul (Pa-

kistan'da Satta) un me ş hur muhaddisi Ehâ. Cdfer ed-Daybuli 100  tara-

fından muhafaza edilmi ş  ve zaman ımıza kadar gelmi ş tir. Filhakika, 
Suriyeli me ş hur bir alim olan İbn Talün'un İ 'lâmu's-Sâ'ilin an Kutubi 
Seyyidi'l-Murselin adlı  telifinin, Ş am'daki Arap Akademisi (Mecmdu 

1-Ilmi) Kütüphanesinde müellif hatt ıyle bir nüshas ı  bulunmaktad ır. 
Halen ne ş redilmi ş  olan bu nüsha, Amr İ bn Hazm'in bahis konusu 

kıymetli eserini de zeyl olarak ihtiva etmektedir. 

99 Metin için Bkz.: el-Vasâ'iku's-siy ılsiye. No. 105, kaynaklar, burada da veriln ıiş ir. 
100 Biyografisi için bkz. Yâkfı t, Mu`camu'l—buldân, §Deybul; es-Sendâni, Ansab,§ Dey- 

buli. 
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Sahabe Devrinde Hadislerin Derlenmesi 

57 . (a)Câbir İbn Abdullah : Muslim'in Sahih'inde bulunan bir 
hadis "°, Câbir İbn Abdullah' ın Hacc'la ilgili olarak küçük bir kitap 
yazdığı nı  haber verir. Müellifin, bu son hacc esnas ında Hazreti Pey-
gamberin verdi ğ i hutbeleri bu kitapta toplad ığı  gibi, fiil ve hareketleri-
ni de aynı  ş ekilde yazmış  olmas ı  kuvvetle muhtemeldir. Kaynaklar " 2, 
Câbir İbn Abdullah' ın Medine'de MescWi Nebevrde bir ders halkas ı  
kurduğunu ve burada talebeye hadis ö ğ rettiğ ini zikrederler. Câbir'in 
hadis yazdırdığı  talebelerinden biri, (ileride Sahife'si takdim edilecek 
olan Hemmam' ın karde ş i) me şhur tarihçi Vehb İbn Munebbih idi " 3 . 
El-Buhârrye göre  104, onun diğer bir talebesi olan me şhur muhaddis 
Katâde ş öyle derdi: "Cabir'in Sahlfe'sini Kur'ân' ın ikinci suresi olan 
Bakara'dan daha iyi ezbere biliyorum". Bir ba şka talebesi Suleymân 
İbn Kays el-Ye ş kuri ise, Câbir tarafından rivayet edilen hadisleri yaz-
dığı nı  söyler " 5 . Câbir'den ders alan kimselere ilaveten onun Sahife-
sine müracaat eden ba şka kimseler de vard ır " 6. 

58 . (b) Ummu'l-Mu'minin Ai ş e : Hazreti Peygamberin zevcesi 
Ikiş e, okuma biliyor, fakat yazm ıyordu. Rivayet edildi ğ ine göre, karde-
ş inin oğ lu, me şhur tarihçi Urva İ bnu'z-Zubayr, di ğer baz ı  sahabiler 
gibi, onun tarafından nakledilen hadisleri yazm ış tır. Ancak bu yaz ı -
lanlar, Harra sava şı  esnas ında ziyaa uğ ramış tır. Urva, bu hâdiseden 
o kadar çok müteessir olmu ş tur ki, hayat ının sonlarına do ğ ru, şunu 
daima tekrarlay ıp durmuş tur: "Bu kitaplar yerine ke şki ailemi ve bü-
tün mülkümü feda etseydim" 107 . Hazreti iki ş e'nin daha ba şka talebe-
leri de vard ı . Bunlardan biri, Abdurrahman' ın kı zı , Amra isminde bir 
hanımdı . Ona çocukluğundan beri bakm ış , tahsil ve terbiyesiyle me ş -
gul olmuş tu. Amra'n ın bizzat hadis yaz ıp yazmadığı nı  bilmiyoruz; 
fakat Halife Omer İbn Abdi'l-Aziz Medine valisi ve Amra'mn karde ş i-
nin o ğ lu olan Eb ıl Bekr İbn Muhammed İbn Amr İ bn Hazm'e, Amra 
Bint Abdurrahman ile Kas ım İbn Muhammed'in elinde bulunan ilmi 

101 Menâzu Ahsan Gilâni taraf ından zikredilmiş tir, Tedvin-e-hadis. s. 6 
102 İ bn Hacer, Isâbe, I, 434, No. 1021. 

103 Menâz ır Ahsan Gilâni, s 68, İ bn Hacer'in Tehzib et-Tehzib'inden. 
104 el-Buhâri, et—Tarthu'l—kebir, IV 12, s. 186, No. 828. Cabir'in bu sahifesi Abdu'r-Raz-

zâk'm Musannaf'mda da zikredilmiş tir (bâbu'z-zunûb) 
105 İ bn Hacer, Tehiibu't—tehdb, IV. 215, No. 369. 
106 Aynı  yer. 

107 İ bn 	Tabakât, V. 133; İ bn Hacer, Tehzibu't—tehzib, VII. 183, No. 351; Abdu'r- 

Razzâk, Musannaf, IV, bâb tahriku'l—kutub. 
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(yani hadisleri) yazmas ı  için direktif vermi ş tir 1m. Bu Kas ım İbn Mu 
haMmed de Aiş e'nin•erkek karde ş inin oğ lu olup yetimdi ve onun tara-
fından büyütülüp terbiye edilmi ş ti. Kas ım, büyük bir alim olarak yeti ş ti. 
Bu konuda İ bn Uyeyne ş öyle diyordu: "Amra ve Kas ım İbn Muhammed 
kiş e'nin ilmini ba şkalarından daha iyi bilen kimselerdi" 1 ° 9 . Hazreti 
Aişe'nin ilmi ise sitayi ş e muhtaç değ ildir: Hadiste, F ıkıhta, ş iir ve neseb 
ilminde, Arap tarihinde ve t ıpta bir mütehass ıs, ilmin çeş itli dal- 

, larma vakıf bir kimsedir. Hattâ en me şhur sahabiler bile, onun hukuk 
sahas ındaki bilgisini ve dirayetini kabul etmi şler ve daima onunla 
müş averede bulunmu ş lardır. 

59 . (e) Halife Ebîı  Bekr'in Hadis Derlemesi: Halife Eha Bekr de 

Hazreti Peygamberin hadislerini bir kitap halinde toplam ış tı  ve bu ki-
tap 500 hadisi ihtiva ediyordu; fakat toplay ı eısının noksan hat ı rlamas ı  
yüzünden baz ı  söz ve tabirlerin yanl ış  olarak Hazreti Peygambere at-

fedilmesi korkusu ile bu kitab ı  imha etmiş tir. Bu konuda ez-Zehebi, 
biyografik eserinde Kas ım İbn Muhammed tarıkıyle Aiş e'den şu haberi 
nakleder: "Babam, peygamberin 500 kadar hadisini toplam ıştı ; fakat 

108 El-Buhari, Sahih, 3: 34 (K. 11m, b. keyfe yukbazul-lln1); "Omer İbn Abd el-Aziz, 

Hazm'm torunlarından EM" Bekr'e a ş ağı daki hususlar' yazm ış tır: "Hazreti Peygamberin ha-

disleriyle ilgili ne varsa hepsini yaz; zira, bir gün ilmin kalkaca ğmdan ve, onları  bilenlerin kay-

bolacağmdan korkuyorum. Hz. Peygamberden sad ır olan hadis müstesna hiç bir ş ey alma. Bu 

«ilimler), ilmi yaysmlar ve (ilim) meclisleri kurarak bilrniyenlerin ö ğ renmelerini sağ lasınlar; 

ilim, gizli kalmadıkça ortadan kalkmaz". Büyük alim Ebn ı' Bekr, Halifenin bu emrine uyarak 

meşhur hadisçi ez- Zuhri (51-124 H.) yi, hadis toplama ğa memur etmiş tir. Sahihi Bul ı tiri ş arihi 

İbn Hacer, Fethu'l—briri'sinde bu meseleyi şöyle açıklar: "Ebü Nuaym, Trir'ihu Isabahan'mda 

belirttiğ ine göre, Omer İbn Abdi'l-Aziz, bütün ülkelere şu emri yazmış tır.". "Rasulullah 'a ait 

hadisleri ara ş tır ve onları  topla". ülkelerdeki bu sistemli toplama faaliyetinden sonrad ır ki 

İ bn İ brahim, Omer İbn Abdi'l-Aziz'in hadislerin toplanmas ı  (tasnifi) emrini verdiğ i, cilt-

ler halinde yaz ılan bu hadislerin, bilâhare halife tarafından-idaresi altmdaki memleketlere birer 

nüsha gönderildiğ i, haberini vermiş tir" (İ bn Abdi'l-Barr, Câmi` beyrini'l—r1m, I. 76). 

Burada, lehinde kuvvetli deliller bulunmakla beraber, aç ık bir ifadeye henüz rastlaya-

madığı m için Hz. Peygamberin di ğ er zevcesi Ummul-mu' ıninin Umm Seleme'nin. ismini ilave 

etmekten çekiniyorum. Umm Seleme hakk ında zikredilen ifadelerden mesela o, okuma biliyordu 

(el- Balazuri, Fatah, s. 482); bir ş aire idi (İ bn Habib Muhabbar, s. 84; el- Balâzuri, Anseib, Kahi-

re, cild 1); fukahâdan addediliyor ve fetva veriyordu (tbn Hazm, Cerâmi`u's—sira, s. 320), hattâ 

daha evvelki kocas ından olan kızı  Zeyneb Bint Ebi Seleme bile daha sonralar ı  bir fakihe olmuş -

tu (aym eser, s. 323); Bak ıy İbn Mahlad taraf ından hazırlanan bir istatisti ğ e göre 384 kadar 

hadis rivayet ederek, hadis ravileri arasmda yüksek bir mertebeye eri şmiş ti (aym eser, s. 276). 

(tbn Hazm'in eserindeki bu zeylin, gerçekte Bak ıy İ bn Mahlad'm bir teklifi oldu ğu, el—istiab‘u 

Ayasofya nüshas ı  —No. 454, 186-188—ndan anla şı lmaktadır. Burada Ceviimi'a's—sira, onun el-

İstrab adli eserinin bir k ısmını  teşkil eder ve Bakıy İbn Mahlad'm otoritesi aç ıkça zikredilmi ş -

tir. 

109 İbn Hacer, Tehiibu't-tenzib, VII. 182? No. 351. 
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bir gece yata ğmda mütemadiyen dönü ş türmek suretiyle çok rahats ı z 

oldu. Bu hal, bende büyük bir üzüntü yaratm ış tı . Ona, her hangi bir 
rahats ı zlık sebebiyle mi, yoksa alm ış  olduğu her hangi bir haber dola-
yı sıyle mi bu halde oldu ğunu sordum. Ertesi sabah benden kitab ı  ge-

tirmeli istedi; götürdüm; onu ate ş e attı  ve yakt ı . Niçin yaktığı m sor-

duğum zaman bana şu cevab ı  verdi: Ben öldükten sonra, geride do ğ ru 

gördüğüm `ve itimad etti ğ im kimseler tarafından nakledilen hadisleri 
muhtevi bir kitap b ırakaca ğı m; fakat gerçekte bu hadisler, bana rivayet 
edildiğ i ş ekilde olm ıyacak ve bunları  rivayet etmi ş  olaca ğı m; bu ise 
doğru değ ildir. Allah daha iyi bilir" Ilo. 

60 . (d) Halife Omer tarafı ndan Hadislerin Derknmesi : Halife 
Omer ibnu'l-Hattâb, Peygamberin hadislerini toplamak için resmi 
bir haz ırl ık yapmağa niyetlenmi ş ti; bu i ş  için, sahabe ile isti ş arede bu-
lundu. Hepsi de Hadislerin derlenmesi kanaat ında idiler. Fakat sonra-
dan Omer bu teklifini de ğ iş tirdi. Bu konuda hadisçi Mdmer İbn Râ ş id 
(Ö. 153 H. /770), Zuhri (Ö. 124 H.) tar ıkıyle Urva'dan şu haberi naklet-
miş tir: "Omer, hadisleri bir kitap halinde yazma ğ a niyetlenmi ş ti. Bu 

hususta Peygamberin ashab ı  ile istiş arede bulundu. Sahabe, hadislerin 
yaz ı lması  fikrini kabul ediyorlard ı  °". Omer, bir ayl ık istihareye çekildi 112  
Bir sabah, ne yolda karar verece ğ i hususunda Allah' ın ilhamiyle ortaya 
çıktı ; o diyordu ki: Hadisleri yazma ğ a niyet etmi ş tim; fakat sonradan 
bana bir fikir geldi; sizden önce ya şı yan ve kitaplar yazan milletler " 3, 
bu yazd ıkları  kitaplarla o kadar çok me ş gul oldular ki Allah'ın kita-
bını  terkettiler. Allah'a yemin ederim ki ben Kur'ânla hiç bir ş eyi ka-
rış t ırmıyaca ğı m" 114. 

61 . (e) HalTe  Ali'nin Tomarları  : Ali İbn Ebi Tâlib'in, tomar 
yap ıp kı lıcına raptetti ğ i ve daima yan ında bulundurdu ğu bazı  yazı lı  
vesikalara sâhip oldu ğunu belirten çe ş itli haberler vard ır. Burada 
zikredece ğ imiz bir kaç haber, bu koleksiyonlar ın muhtevas ı  hakkında 
bizi ayd ınlatacakt ır. El-Buhârrnin rivayetine göre " 5  Ebû Cuhayfa şu 

110 Ez-Zehebi, Tezkiratu'l-huffeız, 1.5. 

111 Bu da, Hz. Peygamberin hadis yazma ğı  menetmediğ i hususunda ashabm bir görüş  
ve bilgiye sahip oldu ğuna açıkça delâlet eder. 

112 İ stihare, a ş ağı da izah edildiğ i tarzda, meselenin ilahi yönden tavzihi için bir nevi 
istiş aredir: Arzu edilen meselenin ayd ınlanması  için Allah'a dua edilerek iki rikât namaz k ı lı -
mr ve sonra uykuya yat ıhr. Uyamld ığı  anda te şekkül eden fikir ilham olarak kabul edilir. 
Şüphe halinde aym iş  tekrarlamr. Rivayete göre Omer, bunu bir ay müddetle tekrarlam ış tır. 

113 Yani yahudiler ve hristiyanlar. 

114 El-Câmi‘, b. kitabi'l-ılm (yazma, Ankara ve Istanbul'da); Abdurrazzak tarafmdan 
da Musannaf' ında zikredilmiş tir, b. kitabı 'l-ılm; el-Hatib el-Ba ğ dadi, Takyidu'l— ı lm, s. 49. 

115 El-Buhar?, Salah, 3: 49 (K. ılm, b. kitabetil-dm, No. 1). 
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haberi vermi ş tir: "Ali ibn Ebî Talib'e, yan ında kitap olup olmadığı nı  
sordum. Hayır, dedi; yaln ız Allah' ın Kitabı  (Kur'ân), yahut bir müslü-
mana verilmi ş  olan anlayış  ve bir de şu Sahifedekiler. Bu Sahifenin 
içinde ne olduğunu sordum; bana şu cevab ı  verdi: Diyet, esirlerin bı -
rakılması  ve her, hangi bir gayri muslimin hat ırı  için bir muslimin öldü-
rülemiyeceğ ine dair hükümler". Yine el-Buhâri tarafından rivayet 
edilen bir başka haber " 6, daha kesin görünmektedir: "Ali bize bir 
hutbe okuyarak dedi ki: Yanımızda, Allah'ın kitab ından ve şu sahi-
fedekilerden ba şka okuduğumuz bir kitap yoktur. Bu sahifede ise, bir 
ş ahsa haks ız fiille zarar vermek (el-cirahat), develerin ya şları  (zekat 
için), Medine'nin, Ayr tepesinden fulan yere kadar haram olu ş u ile 

hükümler vardır. Her kim, haram olan bu yerde katil irtikâb 
ederse veya bir kâtili ba ğış larsa, Allah'ın, meleklerin ve insanlar ın 
lâneti Onun üzerine olsun. (K ıyamet günü) ondan ş efaat ve yard ım 
kabul edilmiyecektir. Her kim kendi anla ş malı  karde ş i (mevlas ı) nin 
izni olmadan başka birisiyle karde ş lik anlaşmasına giriş irse aynı  lanet 
üzerine olsun. Müslümanlar ın mes'uliyeti (zimmeti) birdir; her kim bir 
müslümanla andini bozarsa yine ayn ı  lanet üzerine olsun". El-Buhari-
nin aynı  konudaki hadisi daha mufassald ır ve bu hadisin ortalar ında yer 
alan ibareler ş öyledir: "Müslüman ın sorumluluğu (zimmeti) aymd ır: Her 
kim bir müslümanla andini bozarsa, lanet onun üzerine olacakt ır" " 7 

 El-Buharrnin başka bir pasaj ı , zikri geçen bu sahifenin, uzunlu ğuna ve en 
az dört resmi vesikay ı  - ki, bunlar, zekât listesi, Medine'nin bir "haram" 
bölge ve bir Ş ehir Devleti olduğunu açıklıyan haber ve Hazreti Pey-
gamberin veda hacc ındaki hutbesidir—ihtiva eden bir koleksiyon oldu-
ğuna bizi inand ım. Bu vesikaların bizzat Peygamberin kendisine ait 
olması  ve vefatmdan sonra Ali'nin mülkü aras ına girmesi de muhtemel 
görünmektedir. (Zira bunlardan bir k ısmına, yukarıda bahsetti ğ imiz 
Medine Ş ehir Devleti Anayasas ında rastlanmaktad ır; bu Anayasa, 
Peygamberin evinde, onun k ılıcına bağ lı  olarak bulunmuş tu °". Bu 
kı lıç ise, onun ölümünden sonra 'Ali'nin mülkü aras ından çıkmış tır " 9. 
Diğer vesikalar da aynı  ş ekilde Peygamber tarafından tomar yap ılıp 
kılı cına raptedilmi ş  olabilir). Ayrıca, yukarıda Peygamberin bir zekat 
listesi haz ırladığı nı  ve bu listeyi eyaletlere göndermeden önce vefat 
etti ğ ini zikretmi ş tik. Bütün bunlar görü şümüzü teyid etmektedir. Bi- 

116 Aynı  eser, 58: 10 (K, cihad, b. zimmetu'l-muslimin) 
117 Aynı  eser, 58: 17 (K. cihad, bismi men fihede summe gadere). 
118 El-Makrizi, Imuru'l—esmir, I. 107, Aş ağı da aynı  olayla ilgili Abdurrazzak rivaye-

tine -bak. 
119 El-Balazurl, Ansiibu'd-a ş rdf (Kahire 1959), I. 525. 
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raz önce de Ali'nin rivayetlerinden bir k ı smının Hazreti Peygamberin 
son hacc hutbesinden geldi ğ ini zikrettik. Bu k ı smın, daha önce de aç ık-
landığı  gibi, Mekke'nin fethinde yaz ılıp Eb ıl Ş ah'a verilen hutbenin 
baz ı  pasajları  olmas ı  mümkündür. El-BuhârVnin bu konu ile ilgili ha-
disi ş öyledir 120 : "Ali, tuğ ladan yap ılmış  bir minber üzerinde ve Sahife 
ası lı  bir kılı ç kuş anmış  olarak bize hitab etti ve dedi ki: Allah'a yemin 
ederim ki Kitâbu'llah'tan ve şu Sahîfede bulunanlardan ba şka okumak 
için yanımı zda hiç bir kitap yoktur. Sonra Sahifeyi açt ı ; içinde deve-
lerin ya ş ları  (zekât için) yaz ılı  idi. Bundan ba şka Sahife, Ayr tepesin-
den fulan yere kadar olan yerlerin "haram" oldu ğuna ve bu bölge da-
hilinde katil irtikâb eden kimselerin, Allah' ın, meleklerin ve insanlar ın 
lâneti alt ında kalacaklarına dair hükümleri ihtiva ediyordu. Keza 
müslümanların sorumluluklar ının bir ve umuma ş âmil olduğu, böyle 
bir anla ş maya giriş en kimselerin, seviye bak ımından en a ş ağı da olan-
larının bile bunu tatbik edecekleri yaz ı lı  idi. Her hangi bir müslümanla 
giriş ilen anla ş mayı  bozanlar ın, Allah'ın, meleklerin ve insanların lânet-
tine uğ rayacaklar ı , Allah' ın bu gibi kimselerden yard ım ve ş efaat ta-
lebini kabul etmiyece ğ i zikrolunuyordu. Yine bu Sahifede, her hangi 
bir kimsenin, mevlâsm ın (anla şmalı  karde ş inin) izni olmadıkça ba şka 
bir kimse ile karde ş lik anla ş masına giri ş emiyeceğ i, aksi halde Allah' ın, 
meleklerin ve insanlar ın lânetinin, o kimse üzerine olaca ğı  ve kıyamet 
günü Allah'ın böyle kimselerden yard ım ve ş efaat kabul etmiyece ğ i 
yazı lı  idi". 

62. Aynı  hâdisenin bir ba şka rivayeti, Abdurrazzâk'm Musan-
naf'ında 121  yer alır; Cafer es-Sâd ık'a dayan ılarak nakledilen bu haber 
ş öyledir: "Ca‘fer İ bn Muhammed babas ından, o da kendi babas ından 
nakleder; bu sonuncusu, Peygamberin k ı lı cının kabzesine raptedilmi ş  
bir Sa/Life bulmuş tur. Bu Sa/Life, Allah'ın, kendisini öldürmiyen kim-
seyi öldüren, kendisini dövmiyen kimseyi döven kimselerden ho ş lan-
madığı na; bir kaatile eman veren kimselerin, k ıyamet günü yard ım 
ve ş efaat dileklerini kabul etmiyece ğ ine dair hükümleri ihtiva ediyordu" 

63 . Üçüncü bir rivayet, Eb6.' Davild'un Sunan'inde mevcuttur 122 : 

"Ali der ki: Biz, Peygamberden, Kur'ândan ve ş u Sakifenin içindekiler-
den ba ş ka bir ş ey yazmad ık. Peygamber bildirmi ş tir ki: Medine, Ayr 

120 Salah, 96: (K. hisâm bi'l--Kitâb, b. mâ yukrahu mine't-te`ammuk), No. 2. 

121 Istanbul yazma nüshas ı , e. II. b. en-nuhba ve men âvâ muhdisen. 
122 Sunen, 11: 99 (K. menâsik, b. tahrimi'l-Medine); keza bkz. el-Hatib el-Ba ğ dâdi, 

s. 88-89. 

41 



tepesinden Sevr tepesine kadar haramd ır 123 . Kim burada katil irtikâb 

ederse veya bir kaatile eman verirse Allah' ın, meleklerin ve insanlar ın 

lâneti üzerine olsun. O ş ahıstan (kıyamet günü) yard ım ve ş efaat kabul 

olunmıyacakt ır. Kim bir müslümanla anla ş masını  bozarsa, Allah' ın, 

meleklerin ve insanlar ın lâneti onun üzerine olsun. Kim anla ş malı  
karde ş inin izni olmadan ba şka bir kimse ile karde şlik anlaşmasına 

giriş irse, Allah' ın, meleklerin ve insanlar ın lâneti üzerine olsun. O kim-

seden fidye ve şefaat kabul olunm ıyacakt ır." ibnu'l-Musenna, bu mü-
nasebetle Ali'nin Hazreti .  Peygamberden şu sözleri de i ş ittiğ ini naklet-

miş tir: "Ne buran ın (Medine'nin) çay ırı  kesilebilir, ne av ı  avlanabilir 

ve ne de bir kimse tarafından burada dü şürülen ş eyler, mal sahibi 

bakımından halka haber verilmedikçe ahnabilir. Ayn ı  şekilde bir kim-

senin kı tal maksadıyle burada silah ta şı ması , devesini doyurmaktan 

başka her hangi bir maksatla a ğ aç kesmesi do ğ ru değ ildir". 

64 . Bütün bu pasajlar, ya aynen iktiba ştır, yahutta Medine Ana-

yasas ının izahları , nizamları  veya diğer resmi vesikalard ır. 

65 . İbn Sa‘cl in da aç ıkladığı  gibi, Ali'nin bizzat kendi derleme-
leriyle ilgili haberler de vard ır. İbn Sa`d der ki 124 : "Bir-gün Ali, kölesi-

ne bir dirheme kimin ilim sat ın alaca ğı nı  sormuş ; bunun üzerine köle 

el-Haris el- A'ver, bir dirhemlik ka ğı t alıp onu Ali'ye getirmiş , o da bu 

kağı da bir çok ilim (` ılmen kesiran) yazmış tır" Yine bir defas ında, baz ı  
kimseler Hucr İbn Adi'ye bir sual sormu ş lar, o da onlara penceredeki 

sahifeyi getirmelerini söylemi ş , sonra da sahtfeden şunları  okumağ a 

ba ş lamış tır: -"Rahman ve Rahim olan Allah' ın adıyle; bu, Ali İbn Ebi 
Tâlib'ten i ş ittiğ im ş eylerdir. Ali dedi ki..." 125 . 

66. (f) Abdullah İbn EM, Avfet'rt ın Muhabere Yolu ile Hadis oğ -
retmesi : El-Buharrnin baz ı  riv ayetlerinden, Abdullah İbn Ebî Avfa 

isminde bir sahabinin mektup vas ıtas ıyle ders verdi ğ i öğ renilm,ektedir. 

Bir rivayete göre "Omer İbn Ubeydillah'ın azadlı  kölesi Salim Ebu-

n-Nadr, Abdullah İbn Ebi Avfa'nın yazdığı  bir mektubu okudu ğunu" 

söylemi ş tir. Aynı  haberin ba şka bir rivayetindIrki ibareler de şöyledir: 

"Haricilere kar şı  çıktığı  zaman, Abdullah İbn Ebî Avfa' ıun Omer İbn 

Ubeydillah'a yazdığı  mektubu okudum. Bu mektupta şöyle deniliyor 
du: Seferlerinden birinde Peygamber dü şmana doğ ru yöneldi ve güne ş  

123 Ayr dağı , Medine'nin Cenub hududunu te şkil eder; Sevr da ğı  ise Ş imaldedir. Her 

—ikisi de bu güne kadar bilinmektedir. Sevr, Uhud da ğı nın Garbına düşmektedir. (Bu da ğı  Hz. 

Peygamberin hicreti esnas ında sığı nımş  olduğu Mekke'nin Sevr da ğı  ile karış tırmamalıdır) 
124 Tabakât, VI. 116. 

125 Aynı  eser, VI, 154; keza bkz. Menâz ır Ahsan Gîlânî, Tedvin—e—Hadis, s. 423-5. 
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meyledinceye kadar bekledi; sonra kalkt ı  ve oradakilere hitaben dedi 
ki: Ey insanlar, dü ş manla karşı la ş mayı  arzu etmeyin; Allah'tan seli-

met ve emniyet isteyin; fakat dü ş manla kar şı  kar şı ya geldiğ iniz zaman 

sabr ve metanet gösterin ve bilin ki cennet, k ılıçların gölgesi alt ındadır. 
Peygamber sonra da ş u duâyı- okudu: Kur'âm indiren, bulutlar ı  hare-

kete getiren, mütteh ıd orduları  mağ lub eden Allah ım, onları  darma-

dağı n et, bize de zafer ver ' 26 . 

67 . (g) Semura İbn Cundub'un Derkmesi : Bir başka sahabi, 

Semura İbn Cundub, aynı  ş ekilde, Hazreti Peygamberden i ş itmiş  ol-

duğu hadisleri toplam ış tı . Bu kitap, vefat ından sonra o ğ lu Suleymân 
ibn Semura'ya intikal etmi ş tir. Bu konuda İbn Hacer, ş u bilgiyi ver-
miş tir  127 :  "Suleymân İbn Semura, babas ından büyük bir nüsha (nüsha 
kebira) rivayet etmi ş tir. İbn Sirin der ki: Semura tarafından oğulları  
için yaz ılan bu kitap, bir çok ilmi (ılm kesti-) ihtiva ediyordu" " 8 . 

68 . (h) Sa`d İbn Uldule'nin Derlemesi : Hazrec kabilesinden Ensa-
ri Sa`d İbn Ubâde, câhiliye devrinde bile okuma yazma biliyordu ve bu 
yüzden "mükemmel insan" olarak tanmm ış t ı  129 . Hazreti Peygamberin 
hadislerini 'toplad ığı  bir de sahifeye sahip bulunuyordu. Bu Sahife, 
daha _sonra o ğlu tarafından rivayet edilmi ş tir "°. 

69 . (i) Abdullah İhn Omer'in Hadis Yazd ı rması  : Abdullah İ bn 

Omer ( İbn el-Hattâb) ın bizzat hadis yaz ıp yazmadığı  bilinmemektedir. 
Fakat, İ bn Sa`d'ın Tabakât' ında Selmân İbn Mûsâ tarafından nakle-

dilen bir haber vard ır ki burada Selmân, Abdullah İbn Omer'in, azadh 

kölesi. Nâfi`e hadis yazd ı rırken gördü ğünü söyler °". Nafi`, son derece 
bilgili ve Abdullah' ın talebeleri aras ında en muktedir bir kimse idi. 
Otuz senesini, hocasm ın yanında geçirmi ş  ve bütün bilgisini ondan 
elde etmiş ti. Abdullah İbn Omer, her zaman gururla şunları  söylerdi: 
"Nâfi'm aram ızda bulunmas ı , Allah' ın büyük lutfudur" "2 . 

126 El-Buhâri, Sahib, 56: 32, 111, 154 (K. cihad, b.es-sabr mde' 1-k ı tâl, b. izâ lem yukâ-
til evvale'n-nehâr, b. lâ temennav likâ'el-aduvv). 

127 Tehzibu't-tehzib, IV. 198. " 

128 Aym eser, IV. 236,- No. 401. 

129 İ bn Sa'd, Tabakta, 111/2, s. 142 (okur yazarl ığı , niş ancılığı  ve yüzücülüğü kendisin-

de cemeden şahıs bir "mükemmel insan"dır. Keza bkz. İ bn Hacer, Tehzibu't-tehdb, III. 475, 
No. 883; el-BalâzurI, Futüh el-buldtı n s. 474 b. Yaz ının baş langı cı , Bu son kayna ğa göre, cahi-
liye devri Medine'sinde Sa`d İ bn Ubâde, Useyd İ bn Hudayr, Abdullah İbn Ubey ve Evs Ib 
Havâli "mükemmel insan" idiler. 

130 Et-Tirmizi, 13:13 (K. ahkâm, b mâ câ'e fi'l-yemin. Burada şu haber yer al ır: "Sa`d 
İbn Ubâde'nin bir oğ lu bana, SaMın kitabında şunu şunu bulduklarını  söyledi"—, 

131 Manâzir Ahsan Gilâni taraf ından zikredilıniş tir, Tegvin—e—Hddis, s. 71; kaza bkz. 
ed-Dârimi, Sunan, Mukaddime, b. 43 (men rahhasa), No. 25. 	. 

132 İbn Hacer, Tehz ıbu't-tehdb, X. 413, No. 742. 
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70 . (j) Abdullah İbn Abbeıs'ın Eserleri : Abdullah İ bn Abbas' ın 
edebi hayat ı , tekrarına lüzum olmıyacak kadar me şhurdur. Salih ol-
duklarından şüphe edilemiyeeek bir çok haber, onun, öldü ğü zaman 
bir deve yüküne varan kitap b ıraktığı m teyid eder. Me şhur tarihçi-
lerden Müsâ İbn Ukba, bu konuda bize şu haberi vermi ş tir: "Kurayb 
İbn Muslim, bize İbn Abbas' ın yazı larından bir deve yükü (h ımlu 
bdir ev ı dlu bdir) kitap getirip emanet etmi ş ti. Oğ lu Ali ( İbn Abdillah 
İbn Abbâs), bir kitab istedi ğ i zaman Kurayb'a " şu kitabı  (sah ıfeyi) 
bana gönder" diye yazıyor, Kurayb da onun istedi ğ i kitab ı  istinsah 
ederek iki nüshadan birini (ya orijinali yahutta kopyeyi) ona gönderi-
yordu" 133 . İbn Abbâs, gençlik s ıralarında en yaş lı  sahabilere gider ve 
Hazreti Peygamber hakk ında onlardan bilgi toplardı . Hazreti Peygam-
berin hizmetçisi Selma, bu hususta bize şu haberi vermektedir: "Abdul-
lah İbn Abbas'ı  (odundan yap ılmış ) lâvhalarla (kocam) Eb ıl Rafi`ye 
gelip, ondan Hazreti Peygamberin Sunneti hakk ında bazı  şeyler yazdı -
ğı nı  görürdüm 134" . İbn Abbas'ın talebeleri de vard ı . Bunlardan Ikrime 
nin belirttiğ ine göre Tairten bazı  kimseler, ellerinde İbn Abbas'ın 
kitaplarıyle ona gelirler, İbn Abbas da onlara bu kitapları  (metinlerini 
düzelterek ve lüzumlu gördüğü yerleri izah ederek) okurdu" 135 . Onun di-
ğ er bir talebesi Sdid İbn Cubeyr de bize şu haberi vermi ştir: "Hadis 
yazmak için İ bn Abbâs'a gelirdim. Bazan öyle olurdu ki ka ğı dım biter, 
sonra ayakkab ıma, o da dolarsa avcuma yazard ım" "6 . Şüphesiz, 
Sdid İbn Cubeyr, eve döndükten sonra bu yazdıklarmı  temize çeki-
yordu. Atâ, halkın Abdullah ibn Abbâs'a gelip bazılarının ş iir, bazı -
larının neseb ilmi, baz ı larının da islam öncesi Arap tarihi ö ğrendiklerini 
söylediğ i zaman, muhakkak ki onun, çok yönlü edebi faaliyetine de te-
mas etmiş  oluyordu. Ona başvurmıyan hiç bir mütehass ıs yoktu. 
Filhakika haftan ın bütün bir gününü hukuk ö ğretmiye tahsis et-
miş ti. Bir ba ş ka gün Kur'an tefsirine, bir gün ş iire, bir gün de İ slam 
öncesi Arap tarihine (eyyamu'l-Arap) ayr ılmış tı" "7 . 

71 . Abdullah İbn Abbâs, devamlı  hadis toplama i ş i yanında mu-
habere vasıtasıyle de hadis ö ğretiyordu. Bu hususta " İ bn Ebî Mulayke, 
İbn Abbas'ın, yeminin müddea aleyh üzerine gerekti ğ i hakkında Pey-
gamberin hükmünü yaz ılı  olarak kendisine gönderdi ğ ini" haber ver-
mi ş tir " 8 . 

"133 İbn Sa`d, Tabaka' t, V. 216. 
134 Aynı  eser, 11/2, s. 123. 
135 Manâzır Ahsan Gîlânî, Tedvîn e Hadîs, s. 70. et-Tirnaizrden. 
136 İ bn Sa`d, Tabakât, VI. 179. 
137 Aynı  eser, 11/2, s. 121-2. 
138 Ebiı  Dâvûd, Sunen, 23:23 (K. 1 akziye, b. el-yemin ala'l-mudda'a aleyh). 
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72 . (k) El-Muğ ira İbn Şube Tarafından Hadislerin Yaz ı lıp 
Gönderilmesi : Halife Mdaviye'nin talebi üzerine Sakifli el-Mu ğ ira İbn 
Şube, Hazreti Peygamberin baz ı  sözlerini yazd ırmış  ve bunlar ı  mer-
keze göndermi ş tir " 9 . Ş üphesiz bu haber, tek bir olaya delâlet etmez; 
ba ş ka örneklerini vermek de mümkündür. 

73 . (1) Eki:t Bekra Tarafı ndan Hadislefin Yaz ı lıp Gönderilmesi : 
Muhtelif kaynaklar 140, Hazreti Peygamberin muhaf ı zı  Ebü Bekra'n ın 
mektupla şma yolu ile hadis ö ğ retme ğe ba şvurduğunu naklederler. 
Sicistan valisi Abdurrahman' ın belirttiğ ine göre, "babas ı  Ebil Bekra, 
ona ş u hadisi yazm ış tır: Rasülullah (S. A.), iki ş ahıs aras ında kızgınlık 
an ında hakemlik yap ılamıyaca ğı nı  beyan etti". 

74. (m) Abdullah İbn Mes`iid'un Bir Derkmesi: Yine Hazreti 
Peygamberin alim ve fıtri zekâya sâhip ashab ından biri olan Abdullah 
İ bn Mes`üd, onun sözlerini toplamış tır. B,ıı  telif, sonradan onun mül-
kü aras ında bulunmuş tur "°. 

75 . (n) Me ş hur Muhaddis Ebû Hurayra'nı n Eserleri: Ebü Hu-
rayra, Yemen'in Devs kabilesine mensuptur. 7 H. /628 senelerinde Me-
dine'ye gelmi ş  ve Islamiyeti kabul etmi ş tir. Bununla beraber, o, isla-
miyeti daha önce kabul edenlerden daha çok hadis biliyordu. Bu husu-
su bizzat kendisi ş u ibarelerle anlat ır: 

"Halk (itiraz mahiyetinde) diyor ki: Ebii Hurayra çok hadis 
rivayet ediyor— E ğ er Allah' ın Kitab ında şu iki ayet olmasa 
idi bir tek hadis bile rivayet etmezdim". Eb ıl Hurayra bun-
dan sonra Kur'ân' ın ikinci süresinin 159 ve 160 inci âyetlerini 
okumu ş tur. Bu ayetlerin meâli ş öyledir: " İndirdiğ imiz o 
açık âyetlerimizi ve do ğ ruyu —biz kitapta insanlara onu pek 
aş ikar bir surette bildirdikten sonra— gizleyenler (yok mu); 
iş te onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet ediciler. An-
cak teybe edenler, (hareketlerini) düzeltenler ve (hakikati 
gizlemeyip) iyice aç ıklıyanlar ba şka. Ben art ık onların gü-
nahlarmdan geçerim. Ben en çok tevbeyi kabul edenim; 
en çok esirgeyenim". Muhacir karde ş lerimiz (Mekkeli muha-
cirler), alış  veri şle, Ensâr (Medine'liler) çiftliklerinde ziraat 

139 El-Buhari, Sahih, 10:52 (K. ezan, b. ez—zikr ba'cle's-salat), No. 4. 
140 Aynı  eser, 93: 13 (K. ahkâm, b. hel yakzi'l-hâkim ve huva gadbân); Ebu Dâvûd, 

23:9 (K. akz ıye, b. el-kâzi yakzi ve huva gadbân); et-Tirmizi, 13:7 (K. ahkâm, b mâ eâ'e lâ 
yakzi'l-kâzi ve huva gadbân). 

141 Abdu's-Samed Sârim, Ardu'l-envari'l-ma‘rüf bi dırihi'l—Kur'iin (Delhi 1359), s. 173, 
el-Câmi‘u's-sağ ir'den (tahkik için fazla tafsilât vermez). 
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ve bahçivanhkla me ş gul olurlarken, Eha Hurayra, midesi-
nin istediğini düşünmeden (kar ın tokluğuna) Hazreti Pey-
gamberin yanında hadis topluyordu. Di ğerleri kendi iş leriy-
le meş gul iken, o, Hazreti Peygamberle beraber bulunuyor 
ve diğ erlerinin bilmedikleri ş eylere ş ahit oluyordu" 142 . 

76 . Eba Hurayra, okuma yazma bildi ğ i gibi —o zaman nâdir bir 
keyfiyetti—, edebi kabiliyete de sâhip bulunuyordu. Farsçay ı  143  ve 
görünüş e göre Habe ş  dilini öğ renmiş ti "4. Onun Incil muhteviyat ını  
da iyi bildiğ i söylenir ' 45 . Hazreti Peygamber, Arabistamn geri kalan k ı s-
mı  üzerinde, Yemen'in zihni geli şmesinin çok büyük tesiri'alt ında kal-
mış tı . Zira Islamiyeti kabul etmek üzere Yemenli bir heyet Medine'ye 
geldiğ i zaman onlara ş öye hitap etmi ş tir: " İ man Yemeni'dir, F ıkıh • 

Yemeni'dir. Hikmet Yemeni'dir" 146. Sabâ ve Mdin (Yemen) in sahip 
olduğu kültür ve medeniyetin, Roma ve hattâ Atina'n ın kuruluşun 
dan yüzlerce sene önce ş öhretin zirvesine ula ş mış  olduğu hatırlanırsa, 
bunun, o kadar garib olmad ığı  anlaşı lır. Burada (Za Nuvas) Yahadi 
ve (Habe ş ) Hristiyan hüldimdarlar ın idaresi altında bile — ke ş fedilen 
kitabelerin de ortaya koydu ğu gibi — san'at ve ilmin itibar ve inki ş afı  
devam etmi ş tir. Habe şkr, Ebû Hurayra'n ın islamiyeti kabul etti ğ i 
sıralarda hala hüküm sürmekte olan ve daha az medeni olm ıyan isti-
Ilacı  iranhlara bu yerleri teslim etmi ş lerdir. 

77 . Şüphesiz Ebû Hurayra, islamiyeti kabul etti ğ i zamarı , yalnı z 
Kur'âm de ğ il, aym zmanda Hazreti Peygamberin füllerini tesbit ve 
sözlerini de yazma ğa baş lamış tır. Ancak, yaz ıdan şeylerin Kur'ânla 

142 El-BuharI, Sakilı , 3:42 (K. ılm, b. hıfzı 'l-ılm). 
143 Bkz. el-Beyhaki, Sunen (Haydarabad 1354), VII. 3: "Ebû Hurayra'n ın yanmda otu-

rurken iranh bir kadın çocu ğu ile yın ı m ı 7ageldi. Hem kadın, hem de onu boş amış  olan kocası  
çocuk üzerinde vasilik iddias ında bulunuyordu. Kadın anla şı lmaz bir dille ş öyle dedi: Ya Ebâ 
Hurayra, kocam çocu ğumu benden almak istiyor. Ebû Hurayra ayn ı  anla şı lmaz dille ona şu 

cevabı  verdi: Çocuk için kur'â çekin... "Hz. Peygamber zaman ında bile, me şhur Selman el-Fâ-

risi'den başka daha bir çok Iranlı  ile kar şı laşmak mümkündü. (Bunlar ın men şeleri mübhemdir: 
Belki Bizanshlarla yapt ıkları  harp esnas ında esir al ınmış  veya iltica etmi ş  kimseler olabilir). 
Hatta arapça bile bilmediğ i anla şı lan böyle bir kimse için bkz. İbn Hanbel III. 273. 
Muhtemelen bu olay Hicretin ilk senelerine aittir. Ayr ıca Zeyd'in Farsça ö ğrenmesi hakkında 
bkz. 25 no. h paragraf. 

144 Manazır Ahsan Gilarli tarafından zikredilmiş tir, Tedvin-e-Hadie, s. 439, Câm" el-
fevâ'id'ten. 

145 Ez-Zehebi, Tezkirat.u'l—huffâz, I 34: "Kal) (islamiyeti kabul eden Yahudi alim» der 

ki: Ahdi Atik'm ilk beş  kitabım tetkik etmiyenler aras ında muhtevas ını  EM). Hurayra'dan 

daha iyi bilen kimse görmedim. 

146 Muslim, Sakih, (K. Iman„ b. Tefacluli ehli'l-iman); keza bkz. İ bn Hanbel, Musned, 
No. 7496. 
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karış mas ı  ve karışı klığı n büyümesi korkusuyle Hazreti Peygamber, 
onu Kur'ândan ba şka ş eyler . yazmaktan menetmi ş ti. Bu sebeple, muh-
temelen deve ve koyunlar ın omuz kemikleri üzerine yaz ılmış  olan 

bütün yaz ılar yakılmış tı /d'''. Her halde bu hadise, Ebû Hurayran ıııı  

islamiyete giri ş inin ilk günlerinde, Kur'ân ı  iyi bilmediğ i ve Kur'ânla 
hadisi iyice ayırt edemedi ğ i zamanlarda olacakt ır. Ebû Hurayra, son-
raları  Kur'an ı  daha iyi ö ğ rendiğ i zaman bu yasak kald ırılmış tır. (Ileri-

de bu meseleye tekrar dönece ğ iz). Burada, Ebû Hurayra'n ın arapça-

nın de ğ il musned yaz ı sının hâkim bulunduğu Yemen'den gelmi ş  oldu-

ğuna da i ş aret edilebilir. Bu sebeple, onun, Islamiyeti kabul ettikten 
sonra Arap yaz ı s ını , ba ş langıçta mevcut bütün kusurlarryle birlikte 
öğ renmi ş  olmas ı  mümkündür. 

78 . Hazreti Peygamberin hayat ı  boyunca Ebû Hurayra, okuma 
yazma ve ö ğ renmeye kar şı  sonsuz bir h ırsa sahip bulunuyordu. Onun, 
bilgiyi nakletme gayreti, hiç bir suretle son zamanlardakinden daha 
az değ ildi. El-Buhari'ye istinaden İbn Hacer der ki: "Hazreti Peygam-

berin ashab ından hemen hemen 800 ki ş i veya daha fazlas ı , tabi'ûn ve 

diğer ilim adamlar ı , Ebû Hurayradan hadis rivayet etmi ş lerdir" I". 

79. Ebû Hurayra, daha sonra da zikredilece ğ i gibi, kuvvetli bir 

hafı zaya sâhipti. Samimi, aç ık sözlü, gerçek kabul etti ğ i bir beyan 

karşı s ında büyük küçük hiç kimseye ald ırış  etmiyen bir ş ahıstı ; gerçek 

a şı kı  idi; hatas ını  anladığı  zaman onu serbestçe, gürültüsüz veya te-
reddütsüzce kabul ederdi. Onun aleyhinde, bunlardan ba şka ne söy-
lenirse söylensin, gayesinin ş erefive dürüstlü ğü, her türlü kusurdan 

uzaktır. Halifeler devrinde baz ı  tenkitlere maruz kalm ış t ır; fakat bu, 
sadece onun hukuki istidlal veya izah kaabiliyeti ile ilgili idi. A ş a ğı -

daki hâdise, bu hususu daha güzel izah edecektir: Bir defas ında, Haz-
reti Peygamberin, yemekten sonra abdest alarak ibadet yapt ığı nı  gör-

müş tü. Bundan, pi ş miş  yemek yemenin, abdesti yenilemek lüzumunu 
doğurduğu neticesini ç ıkardı . Fakat yemekten önce abdestli olup ol-

madığı nı  tahkik etmemi ş ti. Sonradan fikrini aç ıkladığı  zaman genç 

arkada şı  Abdullah İ bn Abbâs, (mesela k ışı n) ı s ı tılmış  su ile abdest al-

mağ a müsaade edilip edilmedi ğ ini sordu; (çünkü ı sı tılmış  su, pi ş miş  
maddelerin s ınıfına girer). Ebû Hurayra, ç ıkardığı  neticenin hatal ı  
olduğunu, bu suretle anlam ış t ı r. 

80. Ş üphe yoktur ki Ebû Hurayra, bir hukukçu olarak dört ha-
life veya Abdullah İbn Mes'ûd, Âi ş e , Abdullah İ bn Omer ve di ğ erleri- 

147 İ bn Hanbel, Musned. II I. 12-13. 
148 Tehzibu't-tehzib, XII, 265, No. 1216. 
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nin i ş gal ettikleri yüksek mevkie sahip de ğ ildir. Fakat görmü ş  ve i ş it-
miş  olduğu hususlardan, onun ş ahsi görü şleri ayırt edilecek olursa, 
o elbette hazreti Peygamberin hadisleriyle ilgili çok k ıymetli bir kay-
naktı r. 

81 . Ebû Hurayra, bizzat kendisi, hafı zaS'ının kuvvetini Peygambe-
rin kendisi hakkındaki du'as ına hamleder. Hafızas ımn ş öhretini iş iten 
Medine Valisi Mervân İbnu'l-Hakem, bir ara onun kabiliyetini ş öyle 
ölçmüş tü: Ebû Hurayra'r ça ğı rıp muhtelif meselelerde onunla konu ş -
tuktan sonra Hazreti Peygamberin hadisleri hakk ında sormıya baş -
lamış tır. Perde arkas ında Ebû Hurayra'n ın bütün konuşmaların ya-
zan bir de katip oturmu ş  bulunuyordu; Ebû Hurayra ise bu tertipten 
tamamen • habersizdi. Kâtip der ki: Mervan sorma ğa, ben yazma ğ a 

devam ettim; hadis bir hayli kabarm ış tı . Bir sene geçtikten sonra 
Mervaiı , Ebû Hurayra'y ı  tekrar ça ğı rdı . Ben yine perde arkas ında 
idim. Mervan, ayn ı  hadisleri sorma ğa ba ş ladı ; ben ise, Ebû Hurayra'-

nın söylediklerini, daha önce naklettikleriyle kar şı laş tırıyordum; ne 

bir kelime fazla ve ne de bir kelime az konu ş tu 149 . Bu hadise, Ebû Hu-

rayra'n ın yalnız kuvvetli hafızası= doğnıluğunu değ il, aynı  zamanda 

Mervan' ın emriyle, Ebû Hurayra tarafından nakledilen bir miktar ha-

disin yazıldığı nı  ve bunların, asıllarıyle karşı laş tırı lıp tahkik edildiğ ini 
gösterir. 

82. Yukarıda zikredilen derlemelerden ba şka, Ebû ilurayra'n ın 

bildiği ve rivayet etti ğ i hadislere istinaden yap ılmış  başka koleksiyon-
lar da vard ır. Bu şekilde ikinci (elden yap ılan) koleksiyonun, İbn Sa`d' ın 
haberlerinden de ö ğ rendiğ imiz gibi "°, Halife Omer İbn Abdi'l-Aziz'in 

mülkü içerisinde bulundu ğu zikredilir Bu konuda İbn Sa`d der ki: 
Omer İbn Abdi'l-Aziz, Kesir İbn Murra el-Hadrami'ye — ki bu ş ahıs, 

H. 623 senesinde Bedr sava şı na i ş tirak eden 70 kadar sahabiye mülâki 

olmuş tur — bir mektup göndererek Resülullah' ııı  ashab ından i ş itmiş  
olduğu hadisleri yazmas ım, Ebû Hurayra'n ın hadislerinin yanında 

bulunduğu için onları  yanmas ına lüzum olmadığı nı  bildirmiş tir. 

83. Ebû. Hurayra'mn üçüncü bir kompozisyonu, talebesi Be ş ir 
İbn Nuheyk tarafından kopye ve ne ş redilmiş tir Bu hususta Be ş ir 
ş öyle demektedir: "Ebû Hurayra'dan i ş ittiğ im her ş eyi yazıyordum. 

149 El-Buhârt, 	 s. 33, No. 289 — Ebû Za`za`a: Mervân' ın 

150 İbn Sa`d, VII/2, s. 157. 
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İ cazet almak istedi ğ im zaman kitab ı  ona götürüp okudum ve dedim 
ki: —Bunlar senden i ş ittiğ im hadislerdir ? Ebû Hurayra, "evet" diye 
cevap verdi" " 1 . 

84. Ebû Hurayra'n ın muhtelif eserlerinin topland ığı  husus' kü-
tüphanesiyle ilgili dördüncü bir haberin, hâf ı zas ının zayıflamağa ba ş -
ladığı  ihtiyarhk devirlerine ait oldu ğu anla şı lmaktadır. Bu konuda 
el-Hasan İbn Amr İ bn Umeyye ed-Damri der ki: "Ebû Hurayra'ya 
bir hadis okudum, haberi olmad ığı m söyledi. Ona, bunu senden i ş it-
tim, dedim. E ğer benden i ş ittiysen yanımda yazı lı  olmas ı  gerekir, ce-
vab ım verdi; sonra kolumdan tutarak beni evine götürdü; orada, bana 
bir çok kitap gösterdi; bahis konusu hadisi buldu ve: E ğ er hadisi sana 
ben rivayet etmi ş sem, onun yanımda yaz ılı  olması  gerektiğ ini söyle-
miştim, dedi " 2 . 

85. Nihayet burada takdim edilecek olan eserle ilgili baz ı  tafsi-
lata s ıra gelmi ş  bulunmaktad ır: 

Es-Sahife es-Sabiha 

86. Ebû Hurayra'n ın talebelerinden biri, bu eserin râvisi olan 
Hemmâm İbn Munebbih idi. Bu eser, bize kadar gelen eserlerin en 
eskisidir. İbn Sa`d'a göre 1 " Ebû Hufayra, 59 H. /677-8 senesinde öl-
müş tür; di ğer kaynaklar, onun ölümünü bir sene daha evveline, yâni 
58 senesine alırlar. Aslen Yemenlidir; keza Hemmâm da Yemenlidir. 
Tahsil için Medine'ye geldiğ i zaman onun, kendisini mümtaz hem-
ş ehrisi Ebû Hurayra'ya takdim edece ğ i tabiidir. Ebû Hurayra, bu genç 
hemş ehrisi için Hazreti Peygamberin hadislerinden 140 kadar ını  seç-
miş tir. Bu hadisler, daha ziyade ahlâki tavr ve hareketlerle ilgili olup, 
Ebû Hurayra, bunlardan küçük bir risale te şkil etmiş  ve talebesine 
yazdırmış tır. Bu olay ın tarihi kesin olarak belli de ğ ildir; fakat Ebû 
Hurayra'n ın ölümünden önce oldu ğu muhakkakt ır. Daha sonraki baz ı  
kayıtlar bu risaleye es-Sahife es-Saldha denildiğ ini gösterir; ancak, 
Hemmâm' ın onu muhafaza ve rivayet etmek için gösterdi ğ i gayret-
lerinden dolayı , sonraki nesiller ona Sahtfetu Hemmâm demiş lerdir. 
Bu sahifenin tam isminin Ebû Hurayra'nı n Hemmâm İbn Munebbih 
için tasmim ettiğ i es-Sahife es-Sahiha olmas ı  gerekirse de biz burada, 
her iki yazma nusha üzerinde de yer alan di ğer ismi muhafaza edece ğ iz. 
Bu isim, akla daha yakın gelmektedir; zira, yukar ıda da görüldü ğü 
gibi, e ğer Ebû Hurayra, hadis ilmiyle ilgili hususlarda her hangi bir 

151 Ed-D5rirai, b. 43; el-Hatib el-Ba ğdâdi, Takyidug-tm, s. 101. 
152 İ bn Hacer, Fethu'l-bdri, I. 174; tim Abdi'I-Barr, 	beycini'l-dm, I. 4. 
153 Tabakât, IV/2, 64. 
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kimseye imrenmi ş  olsa idi, bu kimse, es-Saf-Life es-Sahiba adı  alt ında bir 
telif b ırakmış  olan Abdullah İbn Amr ibni'l-As olurdu. Bu takdirde 
Ebû Hurayra- 'mn, Abdullah' ı  taklid ederek kendi koleksiyonuna es-
Sa/4'e es-Sakiha ismini vermesi garib de ğildir. • 

87. Hicretin birinci asr ının ortalar ında meydana ç ıkan bu kolek-
siyon, tarihi de ğeri bakımından kıymetli bir vesika te şkil etmektedir. 
Hazreti Peygamberin hadislerinir ı , onun ölümünden iki veya üç yüz 
sene sonra yaz ılmağa baş landığı nı  iddia eden kimseler vard ır; ve bu 
tahmine istinaden, İbn Hanbel, el-Buhâri, Muslim ve et-Tir ınizi gibi 
ş ahsiyetleri sahtekârl ıkla itham etmekte tereddüt göstermezler. Bun-
lar, delillerini daha ziyade Hazreti Peygamber veya ashab ı  zamanında 
yazı lı  hadislerin bulunmadığı  tahmini üzerine dayam ış lardır. Dikkat-
le mukayese ve mukabele edildi ğ i zaman, İ bn Hanbel, el-Buhârt, Mus-
lim gibi daha sonraki müellifler, Peygamberin hadislerinin umumi 
manâs ı  ş öyle dursun, bir kelimesini ve hattâ bir harfini bile de ğ iş tir-
memişlerdir. Hemmâm' ın Sahife'sinde yer alan her hadis, yaln ız Ebû 
Hurayra'n ın rivayeti olarak alt ı  sahih kitap (Sihâh Sitta) ta kelimesi 
kelimesine bulunmakla kalmamış , aynı  zamanda Peygamberin bu 
sözlerinden her biri, manâ itibariyle di ğer sahabilerden de rivayet 
edilmiş tir; bu suretle onlar ın, Hazi.eti Peygambere isnadlar ının ne 
hayali ve ne de as ı lsız, olmad ıklarma mükemmel bir delil te şkil etmiş -
lerdir. Meselâ, Hemmâm' ın mezkür koleksiyonundaki 56 No. h hadi-
sin, el-BuhârPnin Sahih'inde Enes taraf ından, 124 No.11 hadisin, Abdul-
lah İbn Omer tarafından rivayet edildi ğ ini görürüz. Keza 54 No. 11 
hadis, el-Buhâri tarafından Enes ve Sehl İbn Sa`d es-Sâ' ıdi'ye istina-
den nakledilmiş tir; diğerleri de bunun gibidir. 

Hemınam İbn Munebbih 

88 . Burada Hemmâm' ın hayatına da temas etmek faydadan hali 
değ ildir. İ bn Sa`d'ın ifadesine göre  15 4, "Vehb İbn Munebbih, Hiş am 
İ bn Abdi'l-Melik'in hilâfetinin ilk günlerinde (110 H. /728) San'â'da 
vefat etmi ş tir. Ebnâ ı ss  kabilesinden olan karde ş i Hemmâm'a gelince, 
bu, Vehb'ten daha ya ş lı  idi. Tahsili esnas ında Ebû Hurayra ile kar şı - 

154 Tabakât, V. 396. 

155 Ebnâ tabiri, Yemen'in Tranhlar tarafından istilâsmdan sonla oraya yerle şmiş  olan 

Iranhlarm ahfadma delâlet etmektedir. Iran ordusu, Hükümdâr Anu ş irvan tarafından, habeşi-
lerle sava şmak ve onları  memleketten çıkartmak için, Yemen Emin Seyf İ bn Zi Yezen (ve ya 

Yez'an) m talebi üzerine gönderilmi ş ti. Bkz. Usdu'l-gâbe, 1. 163; İbn Hiş âm, s. 

41-43; Taban, Târth, indeks, § Ebnâ. 
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la ş mış  ve onun tarafından rivayet edilen pek çok hadisi ortaya koy-
muş tur. Hemmâm, 101 veya 102 H. /719-20 senelerinde karde ş i Vehb-
ten önce vefat etmi ş tir. künyesi Ebû Ukba idi". 

89. İbn Hacer'in Hemmâmı  hakkında verdiğ i bilgi daha mufas-
saldır ' 56 : "Hemmam İbn Munebbih İbn Kamil İbn Ş eyh 157  el-Yemâni 
Ebû Ukba es-San`âni el-Abnâvi (Abnal ı), Ebû Hurayra, Mu'üviye, 
Abdullah İbn Abbâs, Abdullah İbn Omer ve Abdullah İbnu'z-Zubeyr-
den hadis rivayet etmi ş tir. Karde ş i Vehb İbn Munebbih, karde ş inin 
oğ lu Akil İbn Maekıl İbn Munebbih, Ali İbnu'l-Hasan İbn Ataş  ve 
Ma'mer İbn Râş id de Hemmânı 'dan rivayet etmi ş lerdir., İ shak İbn 
Mansûr'un, İbn Ma`in'den naklettiğ ine göre Hemmâm, güvenilir bir 
kimse (sika) idi. İbn Hıbban onu es-Sikât (güvenilir hadis râvilerine ait 
biyogra£i) ta zikretmi ş tir. El-Menı tıni, Ahmed İbn Hanbel'den naklen 
onun (Hemmam' ın), (Bizans ve Iranimparatorlarma kar şı ) ilk İslam 
sava ş larma i ş tirak etti ğ ini ve karde ş i Vehb için kitab sat ın aldığı m 
söyler. Hemmâm, Ebû Hurayra'n ın talebesi idi ve ondan 140 kadar 
hadis dinlemi ş ti. Bu hadislerin hepsi de tek bir zincire (rivayet isna-
dına) sâhip bulunuyordu. Hemmam ihtiyarlay ıp göz kapakları  gözleri 
üzerine düş tüğü zaman Ma`mer'le birlikte çal ış mış tır. Bu hadisleri 
Ma`mer'e okur, yoruldu ğu 'zaman Ma'mer, onun elinden kitab ı  alır ve 
geri kalan kısımları  o, Hemmam'a okurdu. Abdurrazzâk (haberin râ-
visi), hangi parçalar ı  Hemmam' ın okuduğunu, hangi parçalarm ona 
okunduğunu söylemez. İbn Sa`d'a göre Hemmâm, 131 H. senesinde 
vefat etmiş tir 158 . El-Buhari ise Ali'den şu haberi , "Hemmâm 

156 Tehzibu't-tehzib, XI. 67, Nö. 106; keza 1.574. 
157 Neseb lınrada kesilir, fakat aym müellif (ayn ı  eser, XI. 166, No. 288) karde şi Vehb-

in nesebini verirken der ki: Ş eyh (veya Saih) İbn Zi Kenâr el-Yemâni es-Sancâni ez-Z ımâri. Ş u-

na da iş aret edilebilir ki Ebnâ, Hz. Peygamberin do ğumundan sonra (570) Yemen'e gelmi ştir; 
-Fakat yukarıda zikredilen neseb, Ebnâh gibi görünen bu kimsenin (Iran de ğ il) Arap isimleri ta-
şı yan baba, dede ve cedlere sâhip oldu ğunu gösterir. Bu sebeple onun, Ebnâ ile münâsebetinin 
neseb yönünden de ğ il, evlâd edinme ve s ıhriyet yönünden oldu ğunu ve hakikatte onun Yemen 

aslmdan geldiğ ini kabul etmek gerekir. Hatta Yahudi Hükümdâr ı  Zû Nuvas' ın dini işkenceleri 
esnasmda Hemmânı.'ın cecllerinden baz ısı= yahudi dinini kabul etmiş  olmaları  da mümkündür. 

158 Biraz önce de gördüğümüz gibi İ bn Sa`cl (V. 396), "yüzbir veya yüziki 	il (.5 ,.b..1 

4;1.. j  ibaresini kullanmış tır. Herhalde baz ı  eski müstensihler yanlış hkla bunu "yüz Otuz bir" 

, 	j,..54,..1 olarak yazmış  olacaklard ır. Yaz ı  her iki ş ekilde de birbirine o kadar çok 

benzemektedir ki sonralar ı  herkes hattâ el-Buhâri bile tarihi 131 olarak alm ış tır ve bunu, 

İbn Hacer'in de belirtti ğ i gibi, !bn. Sa`cl'a atfetmi şlerdir; keza el-Climi` beyne riedli's-Sallihayn 
(II. 554) de "Ali İ bn '1-Medini' ılin her ne kadar İ bn Sa`d 131 de öldüğünü söylerse de aslında 
132 de ölmüş  olan Hemmâm'a mülâki baz ı  kimselerden naklen söylediğ ine göre...." ibaresini 
okuruz. Fakat, İbn Sa'd'ın sözü ile ilgili bir hataya istinad eden bu çe ş it ifadelerin reddi 

gerekir. Ş art kalktığı  zaman me şrât da kalkar ly  Cessante ratione 

legis cessat ipsa lex. 
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İbn Munebbih'e mulaki olan bir ş ahsa onun öldüğü tarihi sordum, 
132 H. senesinde öldü ğünü söyledi" t". İbn Uyeyne'den nakletti ğ i 
haber de ş öyledir: "Hemmam' ın geliş ini on sene bekledim" Bana göre 
(İbn Hacer'in aç ıklamas ı  devam etmektedir), gerek İbn Sa`d 160 ve 

 gerekse el-Halife ve İbn Hıbban, hepsi de, onun 131 veya 132 senelerin-
de öldüğünü söylemi şlerdir. El-Icli de Hemmam' ın Yemeni, tabi`i ve 
güvenilir bir râvi oldu ğunu beyan etmi ş tir". 

90 . Hacı  Halife 161  ise Ke ş fu'z-Zunûn'unda "131 H. senesinde ve-
fat eden 162  Hemmâm İbn Munebbih'in es-Sahife es-Sakiha adlı  eserini, 
Ebû Hurayra'dan istinsah etti ğ i bir eser olarak" kaydeder. 

Sahifenin Muhafazası  

-91 5  Hemmâni İbn Munebbih, hocas ı  Eb ıl Hurayra'dan ele geçir-
diğ i bu hadis koleksiyonunu ne zayi etmi ş  ve ne de onu s ırf kendisi 
için saklamış tır. Zamanı  gelince talebelerine rivayet ederek ah ır öm-
rüne kadar onun genç nesillere ö ğ retilmesi için tanla ba ş la çalış mış tır. 
Şüphe yoktur ki kitab ın muhteviyatım alan ve ondan istifade eden 
pek çok kimse çıkmış tır; fakat bunlar aras ında mes' ıld bir tesadüf 
eseri olarak Sakifeyi muhafaza eden ve onda hiç bir ilave ve noksanl ık 
yapmadan, kendi talebelerine onu nakleden mümtaz bir kimse bulu-
nuyordu; bu kimse Ma`mer 'bn Ra ş id ' 63  idi. Ma`mer de umumiyetle 
hurmet gören, ilmiyle temayüz etmi ş  Abdurrazzâk İbn Hemmam 

159, 160 Bkz. yukarıda verilen not. 

161 Adı  geçen eser, alfabetik s ırada. 	 1 

162 Bkz. yukar ıda verilen not. 

163 Ebil Urva Ma`mer İbn Râş id (O. 153 H. /770) yalmz Hemmâm'm Sahifesini muha-

faza etmekle kalmamış , aynı  zamanda el-Câmi` isimli mühim bir hâdis kitab ı  da telif etmi ş tir. 
Eserin isminden anlaşı lacağı  gibi, bir çok ş eyhlerden iş itmiş  ve yazmış  olduğu Hazreti Peygam-

bere ait bütün hadisleri bu kitapta toplam ış tır. Eserin, muhafazas ı  ve son zamanlarda Türki-

ye'de ke şfedilmesi, ilim adma büyük bir talihtir. Bir nüshas ı  Ankara Üniversitesi Dil-Târih ve 

Coğ rafya Fakültesi Kütüphanesi ( İ smail Sâib Koleksiyonu No. 2164) nde bulunmaktad ır. 
Nüsha noksan olmakla beraber çok eskidir ve 364 H. /974 tarihlidir; Tuleytula (Toledo-Ispan-

ya) da istinsah edilmi ş tir Aynı  eserin diğ er bir nüshas ı  tamam olup Istanbul'da Feyzullah 

Ef. Kütüphanesi No. 541 de bulunmaktad ır. Bu nüsha 606 H. /1209 tarihini ta şı r. İ stanbul 

Üniversitesinden Dr. Fuad Sezgin "Musannaf isimli hadis eserlerinin men şe'i ve Ma`mer İ bn 

Râşid'in baş lığı  altında mühim bir makale ne şretmi ş tir (Türkiyat Mec. İ stanbul 

1955, XII. 115-34). Eserin muhtevas ı , râvilere göre de ğ il mevzua göre tanzim edilmi ş tir. Ankara 

nüshasmda, sür'atli bir okumadan sonra sekiz on yerde Hemmâm'm Sahifesine atıf yapıl-
dığı nı  gördüm; muhtemelen Ma`mer, burada tekrardan kaçu ımış  olacaktır. Her ne kadar ken-

disi Sahifeyi sırasında rivayet etmi şse de onu kendi el—Câmi , i, ile karış tırmak istememiş tir. 
Mdmer'in el-Cclıni‘i, 400 sahifeden fazlad ır. ve  Dr. Fuad Sezgin onu ne şretmeyi vadetmi ş tir. 
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İbn Nafi' el-Hımyeri 164 isminde bir talebeye sahip olmas ı  dolayısiyle 
talihli idi. 0 da kültür ve dindarl ık bakımından verimli bir yer olan 
Yemen'in parlak bir mahsulü idi. Hocas ı  Mam`mer gibi, He ınmâm'ın 
Sahifesini kendi eseriyle kar ış tırmamağa dikkat etmi ş , onun bütünlüğü-
nü korumuş  ve orijinal ş ekliyle müstakil bir eser olarak müteak ıb nesil-
lere onu rivayet etmi ş tir. Abdurrazzâk'm iki talebesi, Ahmed İbn 
Hanbel 165  ve Ebul-Hasan Ahmed İbn Yûsuf es-Sulemi ise hadis ilminde 
büyük şöhret kazanmış lardır. Her ikisi de Hemmânı 'm Sakifesiyle ilgili 
hususi hizmetlerde bulunmu ş lardır. Ahmed İbn Hanbel, Musned adlı  
meşhur eserinin "Ebfı  Hurayra'mn rivayetlerini ihtiva eden hususi 
bir bölümünde bu Sahifeyi dercetmi ş  ve dolayısiyle kendi Musnedi 
mevcut olduğu müddetçe Sakifenin de bâki kalmas ını  sağ lamış tır. 
iibdurrazzâk'm diğer talebesi es-Sulemi ise, Hemmânı 'm eserini müs 
tekil şekliyle rivayet etmi ş tir. Gerek bu ş ahıs ve gerekse kendisinden 
sonrıki talebeleri, eseri tam safiyetiyle nesilden nesile naklederek 
muhafazas ını  sağ lıyan talebeler silsilesine sahip bulunuyorlard ı . Abdul-
Vahhâb İbn Minda zaman ında, talebelerinden ikisi, eseri kusursuz bir 
şekilde ve müstakil olarak muhafaza etmi ş lerdir. Bunlardan biri 
Ebu'l-Ferac Mes"Cıd İ bni'l-Hasan es-Sakafi'dir ve muak ıpleri arasında 
Muhammed İbn Cehbal ve ismâ'il İbn Cumâ'a gibi mümtaz isimler 
zikredilebilir. Onlar ın, nesilden nesile fas ı lasız rivayetleri nihayet 
856 IL, senesine kadar devam edegelmi ş tir (bu tarih, elimizde bulunan 
yazma nüshan ın tarihidir). Abdu'l-Vahhâb İbn Minda'nın diğ er tale-
besi Muhammed İbn Ahmed İbn Muhammed el-Isbahâni idi. Bu sonun-
cusunun bir talebesi ise 577 H. /1181 haçl ı  seferleri s ı rasında, Sultan 
Salâhuddin tarafmdan M ı sır'da kurulan Nâs ırıye Salâhlye Medrese-
sinde bu eseri okutan Muhammed İbn Abdurrahman İbn Muhammed 
İbn Mes' ıld el-Bandahi 166  isminde Horasanlı  bir âlim idi. Onun tarafın-
dan ders esnas ında kullanılan yazma nüshanın aslı  büyük bir talih 
eseri olarak muhafaza edilmi ş tir. Aynı  yazma nüshanın, derslerinde 

164 SanTnın temayüz etmi ş  âlimlerinden biridir (126-211 H. /743-826). Hadise ait iki 
büyük cilt halinde me şhur bir eser, yazmış tır; bu eserin ismi el--Musannatt ır. Tetkiklerini yal-
nız Mdme'in değ il, aym zamanda devrin pek çok hadis âlimleri yanmda ilerletmi ştir. Maluma-
tını  bir çok çe ş itli kaynaklardan toplıyarak seleflerinkinden daha mükemmel bir eser meydana 
getirmiş tir. Musannaf ının baş lıca yazma nüshaları  İ stanbul 've Sadâ'da bulunmaktad ır. 

Medhıe, Rabat, Tonk, Haydarabad-Sind ve Haydarabad-Dekkan'da muhtelif parçalar ı  vardır. 
165 Bağdad'ta do ğ muş  ve yine orada ölmüş tür (164-241 H. /780-855). Hocalar ı  arasın-

da Mdmer İ bn Râş id'ten ba şka e ş - ş afiTyi de görüriiz. Talebeleri arasmda ise Me şhur el-Bulaa-
ri ve Muslim vard ır. 

166 Biyografisi için bkz. Yâkût, İ rş (ıd, VII. 20; es-Suyûtl, Buğya, s. 66; İ bn Hallikân, 
Vafayea, No. 631; Brockelmann, GAL I. 437, Supplement, I. 604. 
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dinleyicilere yazd ıran hoca ve ilimler taraf ından -  bir as ır boyunca 
yani 677 H. /1271 senesine kadar kullan ıldığı nı  görüyoruz. Bunlar ın 
hepsi de, derslerini ve derste haz ır bulunan talebelerin isimlerini nüsha 
üzerine not etmi ş lerdir. Bu kayıtlardan ö ğ rendiğ imize göre, Salâhud-
din'in oğ lu el-Melik el-Efdal' ın hocas ı  olan el-Bandahn ıin dersleri, 
Dimyat (Mı sır) askeri valisi ile baz ı  Tannis ve Dimyat alimleri tara-
fından takip edilmi ş tir. Aş ağı daki tablo, bu canl ı  ilim meş alesini nesil-
den vesile nakledenlerin isimlerini göstermektedir: 

Peygamber Muhammed (S. A.) (Ö. 11) 

Ebâ. Hurayra (0. 58) 

Hernınâm İbn Munebbih (Ö. 101) 

Ma`mer İ bn R3sid (Ö. 153) 

Abdu'r-Razzâk (Ö. 211) 

Ahmed İ bn Yüsuf es-Sulemi 	 Ahmed İbn Hanbel (O. 241) 

Muhammed İbnu'l-Huseyn el-Kattân(0.320) 

(İbrahim İbn Muhammed el-Kattân) 

Muhammed İ bn İ shâk İ bn Menda (O. 395) 

Abdu'l-Vehhâb İbn Muhammed İbn Menda 

Mes'ud İ bnu'l-Hasan es-Sekafi 	 Muhammed İbn Ahmed el-Isbahâni 

Mahmüd İ bn İ brahim İ bn Menda 	 Muhammed İbn Abdi'r-Rahmân el-Bandabl 

Muhammed İ bn Muhammed İ bn Cehbal 	 (Ş am nüshas ı ) 
el-Kâsun İbn Mahmüd İ bn Asakir 
İbrahim İbn Ahmed 

Abdullah İbn Camâ'a 

İ bn Camâ'a 

(Berlin nüshas ı) 

92 . Yukarıda da gördü ğümüz gibi, Sahife'nin nakli, bir nesilden 
diğerine müstakillen ve ayr ı  bir kitap olarak devam etmi ş tir; fakat 
baz ı  hadis yazarlar ı  da vardır ki bunlar, Sakifeyi kendi eserlerine ya tam 
olarak veya parça parça alm ış lardır; bunlardan biri Ahmed . İbn Hanbel-
dir. Onun telifteki metodu hadisleri, râvilerin isimleri alt ında tasnif 
etmekti. Bundan dolayı  onun, Sakifeyi tam ve eksiksiz olarak ahp 
muhafaza etmesi' mümkündü (Bkz. Musned, 11.312 —19). Bu husus, 
iki maksada hizmet eder. Sahifenin yenice bulunan bir yazma nüsha-
sı , Ahmed İ bn Hanbel'in Musned'inde bulunan metinle mukabele et-
mek suretiyle tevsik edilebilir. Ayn ı  zamanda, hiç olmazsa Musned-
teki metnin s ıhhati, bu yeni ke ş ifle tesbit edilmi ş  olur, Hemmam ve 
Ahmed İ bn Hanbel, her ikisi de Allah' ın mükafat ına mazhar olmu ş lar- 
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dır. Allah onlar için alurette yaln ız yüksek bir mertebe haz ırlamamış , 
aynı  zamanda, onlara bu dünyada ilim yönünden ş an ve ş eref ihsan 
etmiş tir. 

93. Ma'mer, Abdurrazzâk, el-Buhari ve Muslim gibi di ğer yazar-
lar, eserlerini, hadislerin râvilerine göre de ğ il, mevzularına göre telif 
etmiş lerdir. Bu sebeple Hemmân ı 'm hadislerini, eserlerinin mehtelif 
bölümlerine da ğı tmak zorunda kalmış lardır. Mesela sathi bir bakış la 
Hemmânı 'm aş ağı daki rivayetleri, onun Saltifesini zikreden el-Bu-
hafi' ve Muslim'in Sahihlerinde muhtelif bâblar alt ında izlenebilir. 
Gerek Hemmâm ile di ğerleri aras ında ve gerekse el-Buhari ile Muslim 
arasında en küçük bir fark dahi bulunmamas ı , çok mühim bir keyfiyettir. 
Aş ağı daki tabloda, Hemmam' ın hadislerinin s ıra numaras ını  veriyoruz. 
El-Buhari ve Muslim'de-K. kitaba, B. bâba ve No. da o bâb içerisindeki 
hadis numaras ına delâlet etmektedir: 

Hemmâm el-Buhâri Muslim 

1 K. 83, eyman ve nuzûr, B.1 (ba ş lık 

yok) No. 4 

K. 7, cumu`a, No. 30 

2 K. 43, fadâ'il, No. 23 
4 K. 	43, 	fadâ'il, 	No. 	20 
6 K. 78, edeb, B. 57 mâ yunhâ ani't 

—tehâsud 

7  	K. 7, cumu`a, No. 23 

8 K. 5, mesacid, B. fadlu salatey es-subh 

ve'l-asr, No. 2 
10 K. 4, salât, B. tesmr ve tahmid No. 7 
11 K. 15, hacc, B. cevâzu rukûbi'l-bedene, 

No. 3 
12 K. 51, cenue, No. 35 
14 K. 83, eymân ve nuzûr B.3 

(baş lık yok) No. 9 
14a K. 49, ıtk, B. 20 izâ daraba'l-abd 

17  	K. 	40 	elfâzu'l-edeb, 	B. 	katlu'l-heyyat 

ve 	gayrihâ 	No. 	28 
18 K. 	33 	imâra, 	B. 	fadlu'l-cihad 	No. 	5 
21 K. 33 imâra, B. vucûb ta'ati'l-umera No. 

6 ve 7 
22  	K. 48 zikr ve du, â, B. ref,u-l-ılm No. 11 
23 K. 61 menakıb, B. 24 alâmatu'n-nu 

buvva No. 36 
K. 52 fiten, No. 21 

24 aynen 

25 K. 65 tefsir, süre 6, No. 10 K. 	1 	iman, B. beyânu'z—zamân ellezl 

la yukbal filin-iman, No. 2 
26  	K. 	4 	salât, fadlui-eza ın No. 	8 
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Hemmam el-Buhâri Muslim 

,27 	' K. 97 tevhid, B. 22 kâne ar şuh, 

No. 2 

K. 	12 	zekat, 	B. 	el-hass 	ala'n-nafaka 

No. 2 

28 K. 	43 	fedâ'il, B. 	Fadlu'n-nazar 	ila'n- 

Nebiy. No. 1 

29 K. 56 cihad ve siyer, B. 155 K. 32 cihad ve siyer, B. cevazu'l-hadd 

el-harbu had'a No. 2; + K. 52 fiten, B. la ta- 

qûmu's-Sa`a hattâ yemurru'r-racul 

No. 29 

30 K. 97 tevhid, B. 35 yuridûne en 

yubeddilû No. 7 

31  	K. 43 fedâ'il, B. tevkiruh ve terk iksâr 

su'ilih No. 3 

33  	K. 48 zikr ve du ,a No. 6 

35 K. 	2 	tahâre, 	B. 	hukm 	vuhlgı 'l-kalb 

No. 5 

36  	K. 	5 	Mesacid 	ve mevadiru's-salat, B. 

salati'l-cema'a 	ve 	beyanrt-te ş - 

did No. 12 

37 aynen 

39 K. 82 kadr, B. 6 ilkâ'u'n-nezr, No.2 

40 (kı smen) K. 56 cihad ve siyer K. 12 zekat, B. el-hass ala'n-nafaka No.2 

B. 155 el-harbu had'a 

41 K. 43 fedâ'il, B. fadli Isa, No 7 K. 60 enbiyâ', B. 48 ve'zkur fi'l- 

kitab Meryem No. 9 
43 K. 10 ezan, B. 72 ikametu's-saff K. 4 salât, B. i'timami'l-me'mfım No. 11 

44 aynen K. 	4 	saha B. 	tesviyeti's-sufilf 	No 	5. 

45 K. 46 	kadr, B. hicac Adem ve Mûsa 

No. 6 

46 K. 5 gusl, B. 20 men iğ tesele urya-

nen; 	K. 60 enbiya', B. 22 ve Ey 

yûb iz nâdâ; + K. 97 tevhid 

B. 35 yuridûne en yubeddilii 

No. 7 K. 60 enbiya', B. 38 

47 K. 60 enbiya', B. 38 ve ateyna 

Davûde No. 1; 	K. 61 

tefsir, sûre 17, No. 7 

48  	K. 	42 	ru'ya, 	No. 	20 

49 K. 79 istrzan, B. 4 teslimu'l-kalil 

51 K. 65 tefsir, sûre 50, No. 3 K. 51 cenne, B. en-nâr yedhuluhâ 	el- 

cebbartin No. 4 

53 K. 	1 iman, B. 	Izâ hemme'r-racul bi- 

hasene No. 3 

55 K. 	1 iman, 	B. 	marifet 	tarikı 'r-ru'yâ 

No. 3 

57 K. 60 enbiya', B. 2 ve iz kale Rab 	  

buk No. 5 
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Hemmâm 

58 

59 

el-Buhafi 

K. 79 isti'zân, B. I, bed'u's-selâm 

K. 60 enbiyâ', B. 33 vefâtu Mûsâ 

No. 1 

Muslim 

K. 51 cenne, B. yedhulu'l-cenne akvâm 

No. 2 

K. 43 fedâ'il, B. min fedâ'ili Mfı sâ No. 4 

60 K. 5 gusl, B. 20 men i ğ tesele ur- K. 2 tahâre, B. 	cevâz 	gusl 	uryânen 

yâne ıa No. 1; 	K. 43 fedâ'il, B. min 

fedâ'il Mûsâ No. 1 

62 K. 21 buyû', B. tahrian. metli'l- ğaniyNo.2 

63 K. 	38 	âdâb, 	B. 	tahrımi't-tesemmi bi- 

maliki'l-emlâk No.2 

64  	K. 37 libâs, B. tahrImi't-tebahtur No. 4 

66 K. 82 kadr, B. 3 Allahu a`lem bimâ K. 46 kadr, B. ma'nâ kulli mevlûdin 

kânû âmilln No. 3 yûladu ala'l-fıtra No. 6 

67  	K. 52 fiten, B. mâ beyne'n-nefhateyn 

No. 3 

- 69 K. 2 tahâre, B. kerâhiyeti ğamsi '1-mu-

tavaddi' No. 5 

70 K. 56 cihad, B. 126 men ehaze'r- K. 	12 	zekât, 	B. 	ismi's-sadaka yaka`u 

r-rikâb alâ kulli nev'in No. 8 

71 K. 90 hiyâl, B. 3 zekât No.3 
72 aynen 

73  	K. 	2 tahâra, 	B. 	nehy 

inâTr-râkid No. 3 

75 K. 67 nikâh, B 85 savmu'l-mer'e K. 12 zekât, B. 	mâ enfek'al-abdu min 

mali mevlâh No. 3 

76  	K. 48 zikr ve du`â, B. kerahati temennr- 

l-mevt No. 6 

77  	K. 	40 	elfâz mine'l-edeb, 	B. 	kerâhiyet 

tesmiyetil-meb 	kermen 	No. 	5 

78 K. 60 enbiyâ. B, 53 başhks ı z No.7 K. 30 akdiye, B. istihbâb ı  
No. 1 

79 K. 49 teybe, B. el-hadd ala't-tevbe No.3 

80  	K. 48 zikr ve du`a, B. el-hass alâ zikri'- 

Hah No. 3 

81 K. 2 tahâra, B. el-itâr 	fil-istinsâr No. 2 

82 K. 94 temenn1, B. 2 temmenni'l-

hayr 

84 K. 49 ıtk, B. 17 kerâhiyetu't-tetâvul K. 40 elfâz minel-edeb, B hukm itlak ı  
lafzati'l-abd No. 7 

85 K. 59 bed'u'l-halk, .B 8 mâ câ'e fî 

sıfatil-cenne 

K. 51 cenne, B. II s ıfati'l-cenne No. 1 

87 K. 32 cihad ve siyer, B 	tahlili'l-ğanâ'im 

li-hâzihrl-umme No. 1 	-- 

88 K. 45 birr ve sıkı , B. tahrImi ta'zibil-

hirra No. 4 
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Hemmâm 

89 

91 

el-Buhâri Muslim 

 	K. 1 Iman, B 	beyan ennehii lâ yed 

hulu'l-cenna 	illâTmu' ıninân 

No. 12 ve 13 

K. 	4 	salât, 	B. 	tesbill'r-racul ve 	tes- 

fikı 'l-mer'e 	No. 	3 

92 K. 4 vudû', B. mâ yaka`u mine'n 

necâse No. 3 

K. 33 imâra, B. fadli'l-cihâd No. 5 

94 K. 45 lukata, B. izâ vecede temra K. 12 zekât, B. 	tahrimi'z-zekât 	alâ 

Rasıilillâhi No. 	5 

95 K. 83 eymân ve nuzûr, B. 1 ba ş lık 

sız No. 4 

97  	K 21 buyû', B 	hükmi bey'll-musarrât 

No. 6 

99 K. 92 fiten, B. 7 men 	hamele's-si- K. 45 birr ve s ıla, B. 	en-nehy anili ş âra 

lâh aleynâ bi's-silâh ilâ muslim No. 	3 

100 K. 64 magâzi, B. 25 mâ esâbe ani K. 32 cihâd ve siyer, B. iş tidâd gadabi- 

'n-Nebiy No. 1 'llah No. 1 

101  	aynen 

103 K.2 imân, B. 32 husni K. 1 imân, B. iza hemmel-abdu bi-hasene 

mer'i No.2 No. 	2 

105  	aynen 

106 K. 65 tefsir, sure 112 No.2 

107  	K. 5 mesâcid, B. istihbâbil-ibrâd 

108 K. 4 vudıl', B.2 lâ tukbelu salâtun K. 	2 	tahâre, 	B. 	viicûbi't-tahâre 	li's- 

bi-gayri talliirin;+ K. 90 

el-hiyel fi's-salât 

salât No. 3 

109 K. 5 mesâcid, B. istihbabi ityâni's-salât 

bi-vakârin No 3 

110 K. 33 imâra, B. beyâni'r-raculeyn yak-

tulu ehaduhumâl-âhar No. 3 

113 K. 60 enbiyâ', B. 29 hadisul-haclir 

No. 3 

115 K. 60 enbiyâ', B. 30 başhksız; 1- K. 	54 	tefstr, 	No. 	1 

K. 65 tefsir. sûre 2 ve iz 

kulne'd-hulti No. 1 

116 K. 	6 	salâti'l-musâfirin, 	B. 	emri 	men 

na'asa No. 6 

118 K. 27 eymân, B 	sevâbi'l-abd No. 5 

119 K. 8 salât, B. 38 defıli'n-nahâma 

122 K. 97 tevhid, B. 31 kavli'llah: 

tu'ti'l-mulke men te ş â' No. 14 	  

123 K. 57 ferdul-humus, B. 8 uh ıllet K. 32 cihâd ve siyer 	B. tahlili 	'1-ganâ'- 

lekum el-ganâ'im No. 6 im li-hazilli'l--umme No. 1 

124 K. 91 ta`bir, B. 30 el-istiraha 

125 K 61 menâkıb, B. 24 alâmâti'n-nu 

buvve No. 18 
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HCMMâlil 	 el-Buhâri 	 Muslim 

127 	K. 61 (in son k ısmı), B. 24 alâmât 

en-nubuvve No. 18 (Hemmâm 

m 125 No. h hadisiyle kar ışı k) 

128 	 K. 33 imâra, B. en-nâsu tab'un li-Ku- 

rayş  No. 2 

130 	K. 76 tıbb, B. 36 el-ayn hakkun; 	K. 39 selâm, B tıbb No. 3 

K. 77 libâs, B. 86 vâ ş ime No. 1 

133  	R. 43 fedâ'il, B. fadli İ sâ No. 3 

134 	K. 64 me ğâzi, B. 71 vefd beni Ha- 	K. 42 ru'yâ, B. ru'ya'n-Nebiy No. 5 

nde No. 3; 	K. 91 ta'bir, 13. 

40 en-nefh fi'l-menâm 

138 	 K. 32 eihâd ve siyer, B. hukmi'l-fey' 

No. 1 

94. Gerek Hemmâm' ın Saitife'sinde ve gerekse el-Bughâri ve 
Muslim'in eserlerinde mü ş tereken bulunan ve fakat bu son iki İ mamın 

Hemmâm'dan ba şka kimselerden rivayet etmi ş  oldukları  hadisler bir 

tarafa b ıralularak yap ılacak daha itinal ı  bir ara ş tırma, her ikisinin de 

bizzat Hem ınâm' ın kendisinden naklettikleri hadisleri daha çok vu-

zuha kavu ş turacakt ır. (Burada verilen baz ı  notlar dolay ısiyle Prof. 

Yusufuddin'e müte ş ekkirim). 

95 . Yukarıda verilen benzer rivayetler listesi, (yazma nüshalarda 
bulunmıyan ve fakat Ahmed İbn Hanbel'in Musned'inde zikredilen 

bir hadis ilâvesiyle) 138 hadisten 98 inin el-Buhâri ve Muslim taraf ın-

dan nakledildi ğ ini gösterir. Bunlardan 29 hadis, her ikisi taraf ından, 

21 hadis yalnız el-Buhâri ve 48 hadis de yaln ız Muslim tarafından zik-

redilmi ş tir. Burada, Muslim'in, Hemmâm' ın hadislerini şu ibarelerle 

naklettiğ ine i ş aret etmek de yerinde olur: "Ma`mer, bize Hemmâm 
İ bn Munebbih'ten rivayet etti; Hemmâm der ki: Bu, Eb ıl Hurayra-

nın Rasubilullah'tan bize rivayet etti ğ i hadistir. —Bunlardan bir mik-

tar hadis zikretmi ş tir— Ras ıllullah ş öyle dedi..." 

96. Hemmâm' ın eseri, el-Buhâri ve Muslim'in eserleriyle muka-

yese edildiğ i zaman, aralar ında bir kaç as ırlık bir fas ıla bulunmas ına 

ve râviler nesli ile ayr ılmış  olmalarına rağmen, hadislerin her hangi bi-
rinde tek bir kelime de ğ il, çok az bir manâ de ğ iş ikliğ i dahi görülmemesi, 

üzerinde ehemmiyetle durulacak bir noktad ır. 

97 . Yukarı da vermi ş  olduğumuz müvazi beyanlar tablosu, mese-
lenin bir görünü şünü ortaya koymak ve sadece örnek olarak baz ı  du-

rumları  zikretmek arzusu ile ç ıkarılmış tır. Ma`m.er'in Cânı i`i, Abdur-

razzâk'm Musannaf'ı  v.b. kaynaklarda Hemmâm' ın hadislerini izle-

mek lüzumunu duymad ık. 
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98 . Bununla beraber, üzerinde durulmas ı  gereken bir nokta var-
dır. İş te, Hazreti Peygambere isnâd edilen hadislerin birbiri arkas ın-
dan gelen bir raviler zinciri: 

el-Buhar"' —hadis eseri: el-Ceni‘ es-Saha-t (tabedilmiş tir). 
Ahmed İbn Hanbel — hadis eseri: Musned (keza tabedilmi ş - 
tir). Abdurrazzak hadis eseri: Musannaf (müteaddit yaz- 
maları  vardır). Ma`mer İbn Râş id — hadis eseri: Câmi‘ 
(yazma nüshas ı  bulunmu ş tur). Hemmam İbn Munebbih 
—hadis eseri:- Sakife (biirada takdim olunmaktad ır). 

Faraza, el-Buhaii, yukar ı daki isnâd zincirine istinaden bir hadis zik-
l'etmiş tir. Mademki bu eski kaynaklar elde edilmemektedfr; bu takdir-
de her hangi bir şüpheci ş üpheye düşmekte haklı  olabilir ve el-Buhâri-
nin doğru söylemediğ ini hattâ ya isnad ı , ya muhtevayı , yahutta her 
ikisrnı  birden uydurmu ş  olduğunu söyliyebilir. Fakat, bütün bu 
kaynaklar emrimize âmadedir; el-Buhârrnin her hangi bir şeyi, uydur-
mak veya uyduranlardan rivayet etmek suretiyle zikretmesi tasavvur 
olunamaz; aksine, el-Buharrden bir hadisenin ba şı na kadar uzayan 
kesiksiz râviler zinciri ve mufassal kaynaklar, do ğ ruluk ve gerçeklik 
iş areti ta şı maktadır. Bu eski eserlerin son zamanlarda bulunmas ıyle, 
her birinin doğ ruluğunu tahkik etmek, bizim için mümkün olmu ş tur. 

99. Şüphesiz Hemmam' ın yazma nüshas ı  (Ahmed İbn Hanbel 
müstesna), el-Buhari ve di ğerlerinin telifleriyle mukayese edilemez. 
Bizim en fazla yapabilece ğ imiz iş , el-Buhar ı*. ve Muslim tarafından 
muhtelif bâblarda mü ş terek olarak zikredilen hadisleri seçip ay ırmak-
tır. Fakat durum, Hemmânı 'm Saldfesini, sırasını  bozmadan ve tam 
olarak Musnedinde dereeden Ahmed İbn Hanbel ile aynı  değ ildir. 
Saltifenin, bu son zikredilen eserle yap ılacak bir mukayesesinde bu hu-
sus daha çok vuzuha kavu ş acakt ır.: 

1. Hemmânı 'm yazma nüshas ıyie Ahmed İbn Hanbel'in Mus-
ned'inde basit bir takdim ve tehirden ibaret olan ve fakat 
sözleri de ğ iş meden kalan 13 93, 126 ve 138 No. lı  hadisler 
müstesna, di ğerlerinde muhteva bak ımından aynı  sıra vard ır; 
istisna te şkil edenler, müstensihe atfölunabilir. 

2 Ahmed İbn Hanbel'in Musned'inde be ş  kelimelik kısa bir ha-
dis vardır ki Hemmam' ın yazmasında eksiktir. (14. No. l ı  ha-
disin tercümesine ait futnota bak ınız) Buna mukabil Hemmâm-
ın  5 No lı  hadis, İbn Hanbel'in Musned'ine  alm-
mamış tır. Bütün bilgimiz, müteaddit bask ı  hatlar ı  bulunan 
Musned'in ilk edisyonuna dayanmaktad ır. 
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3 . Hemmâm'a ait yazma nüsham ı z, 29 ve 40 No. lı  hadislerde, 
"Hazreti Peygamber, harbin hile (hud'a) oldu ğunu söyledi" 
ibaresini tekrarlar. İbn Hanbel'in Musned'inde ise aynı  
ibare sadece bir defa, o da 40 No. l ı  hadiste zikredilmi ş , 29 
No. lı  hadiste tekrarlanm ış tır. 

4. Hadisin as ıl manasına, her hangi bir surette tesir etmiyecek 
olan baz ı  ehemmiyetsiz teferrüatta tek tük okuma farklar ı  
görülür; mesela baz ı sında "Allah" kelimesini, "yüce olan O-
dur", diğerlerinde de "kuvvet ve kudret sâhibi O'dur" gibi 
hürmet ve ta'zirn ifade eden sözler takip eder. Ayn ı  ş e-
kilde, baz ılarında "Peygamber" kelimesi kullan ıldığı  halde 
diğer baz ısında "Rasalu'llah" veya künyesi "Ebu'l-Kas ım" 
kullanılmış tır; bunlar ın hepsi de de ğ iş tirilebilir, fakat manâda 
her hangi bir de ğ iş iklik olmaz. 

5. Bir kitab ın yazma nüshalar ı  içine girebilen baz ı  ehemmiyetsiz 
varyantlar bulunabilir. Ş am yazma nüshas ı  ile Berlin yazma 
nüshas ı  aras ında böyle farklar, yazmalarla İbn Hanbel'in 
Musned'i aras ındaki varyantlara benzemektedirler. Eski me-
tinlerin naş irleri, bunlara al ışı ktırlar ve bu varyantlar nerede 
olursa olsun manaya tesir etmezler. Bu varyantlara, yeri gel-
dikçe futnotlarda i ş aret edilecektir. 

Kaynakların isnad Zinciri 

100. Modern ilim adamlar ı , ilmi eserlerde, olaylarla ilgili mühim 
beyanlarda kaynak zikrederler. Fakat dikkatle tevsik edilmi ş  eserlerde 
bile engelleyici iki mahzur bulunmaktad ır: (a) Ne ş redilmiş  eserlerde 
gerek bask ı  hatas ı  ve gerekse ba şka yanlış lıklar dolayısiyle az da olsa 
bir de ğ iş iklik ihtimali vard ır:— bizzat müellifin kendisinden dinledik-
ten, yahut müellif, veya müelliften o eseri dinlemek f ırsatını  bulan 
kimseler tarafından teyid edilmi ş  bir nüshaya sâhip olduktan sonra 
esere güvenilirse bu de ğ iş iklik vukubulmamaktad ır (b) Bu devirde 
insan, daha evvelki kaynaklar ı  izlemeden ve s ı ras ıyle, hâdisenin göz 
ş âhidine kadar varmadan kendisine en yak ın olan kaynakla iktifa 
etmektedir. Hadis eserlerinde ise durum daha ba şkadır: 

101 . İ lk devirlerden beri müslüman tarihçilerin —zaten hadis de 
İ slam peygamberinin zaman ıyle ilgili tarihten ba şka bir ş ey de ğ ildir 167— 

167 El-Buhtıri tarafından telif edilen eserin tam ismi de buna ş ehadet edebilir: 

El-Câm:,es-Sahih el-Musned el-Muhtasar man umtiri Rusâligahi ve eyyâmih. 
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ve diğer nakılcilerin ba ş lıca hususiyetleri, haberlerinin kaynaklar ını  
ve kaynaklar ının kaynaklar ını , hâdiseye kendi gözleriyle ş âhid olan 
veya konu ş mayı  kendi kulaklanyle i ş iten kimselere kadar yükselerek 
onu teferruatla zikretmektir. Kalküta Üniversitesi Profesörlerinden 
Muhammed Zubeyr S ıddiki, (yakın kaynakla iktifa etmeyip hâdise 
ile râvi aras ındaki bütün vas ıtaları  takip etmek)le ilgili bu metodun, 
müslümanlar tarafından nas ıl ihdas edildiğ ini ve daha eski medeniyet-
lerin, hattâ bugünün insanlar ının bunu nas ıl güçlükle kavrayabil-
diklerini gösteren mühim bir makale yazmış tır "8 . 

102 . Hemmam'ın Sahifesinin Ş am nüshas ında bulunan isnad veya 
birbirini takip eden râviler zinciri ş öyledir: Muhammed İbn Abdir-
rahmân el-Bandahi, Muhammed İbn Ahmed el-Isfahanr den; o, 
Abdu'l-Vehhab İbn Muhammed İbn Menda'dan; o, babas ı  Muhammed • 

İbn İ shak İbn Menda'dan; o, Muhammed İbnu'l-Huseyn el-Kat -Can-
dan; o, Ahmed İbn Yûsuf es-Sulemrden; o, Abdur'r-Razzâk İbn Hem-
mâm İbn Nafrden; o, Ma`mer İ bn Raş id'ten; o, Hemmâm İbn Mu-
nebbih'ten; o, Eb ıl Hurayra'dan; o da Hazreti Peygamberden.- Bütün 
zincir, 575 senelik bir devir üzerinde uzan ır. 

103. Fakat, insan hata yapma ğa müsteaddir ve her halde müs-
tensihin dikkatsizli ğ i sebebiyle aradaki bir isim unutulmu ş tur. Zira, 
bu sekiz râvi halkasuadan dördüncüsü olan Muhammed İbn İ shak 
İbn Menda'mn, eseri, Muhammed İbnu 1-Huseyn el-Kattân'dan dine 
lediğ i açıklanmış tır; halbuki aslında İbn Menda 310 H. /922 senesinde 
doğduğu zaman, hocas ı  olduğu söylenen el-Kattan sekiz sene önce, 
yani 302 H. /914 te ölmü ş  bulunuyordu "9. Bu durumda her ikisinin 
de hoca-talebe münasebetinde bulunam ıyacaklar ı  tabiidir ve İbn Men, 
da'yı  el-Kattân'a ba ğhyan bir ray! halkas ı  unutulmuş tur. 

104 Bunun bir istinsah hatas ı  olduğu ve tam bir râvi halkas ı -
nın kâtibin gözünden kaçt ığı  anla şı lmaktadır; hatan ın anla şı lmaması -
nın sebebi de isnâd zincirinde yaln ız bir isim, yani tek bir halka olmas ı -
dır. Ayrıca, bu ve müteakip isim halkalar ı , bir tesadüf eseri olarak 
benzer kelimelerle ba ş lamaktadır ve bunun neticesi kâtib, isnad 
zincirinin bir ray! halkas ını  adamış tır. 

105 Bu görü şüp- istinad etti ğ i husus, Abdu'l-Vehhab İbn Menda-
nın, tahsilini babas ından almış  ve Hemmânı 'm Salı ffesini de yine on- 

168 Bkz. Es—Seyru'l—hasis ft târilu 	 Da'iratu'l-Maquif toplant ı sında okun- 

muş  ve bilahare ne şredilmiş  tebliğ  (Haydarabad Dekkan 1358 H./1939), 43-55. 

169 Es-Sem, âni, Ansâb: § Katt6n. «.■ 
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dan rivayet etmi ş  '61mas ıdır; keza Muhammed Ibnul-Huseyn el-Kat-
tan da o ğ lunu yetiş tirmi ş  ve hadis rivayet etmi ş tir. Buna, es-Sem-
`âni'nin, biyografik eseri olan Kiuibu'l-easâb'taki bir ifadesi ş ehadet 

etmektedir. Buna göre yukar ıda zikredilen isnadm tam ş eklinin ş öy-
le olmas ı  gerekmektedir: "Bize babam İ mam Eb6 Abdillah muhammed 
İbn İ shak rivayet etti ve dedi ki: Bize [—Eb6' İ shak İbrahim İbn Mu-
hammed İbni'l-Huseyn el-Kattan rivayet etti ve ş öyle dedi: Bize ba-
bam imam] 170  Eb6 Bekr Muhammed İ bnu'l-Huseyn rivayet etti..." 

106 Şuna da i ş aret edebiliriz ki, "Muhammed İ bn İ shak"tan hemen 

sonra "Eb6 İ shak" ismi gelmektedir. Yine "bize babam İmam rivayet 
etti" sözleri, iki dizide birbiri arkas ına tekrarlanm ış tır. Buradan, kâ-
tibin gözünün niçin oyuna dü ş tüğü kolayca anla ş4abilir ve ba şka 
kimseler de hatay ı  farketmediklerine göre, bunda katibin kusuru yok 
demektir. Bu isnadda bir veya iki de ğ il on iki ki ş ilik bir isim listesi 

vard ır ve tesadüfen bir isim terkedilmi ş  olsa bile kitap veya hadisin 
asıl metni de ğ iş mez. 

107 . Fakat bu hata ne zaman yap ılmış tır? Bu suali cev' aplançl ır-- 
mak mümkündür. Hata, yaln ı z Ş am nüshas ında de ğ il, aynı  zamanda 

Berlin' nüshas ında da vard ır ve her iki yazma nüshadaki isnadlar, 
Abdu'l-Vehhab İ bn Muhammed İ bn Menda isminde birle şmekte ve yu-
karıda da görüldüğü gibi, ileriye doğ ru aynı  ş ekilde devam etmektedir. 
Buna göre, sanki hata, yaln ı z Abdu'l-Vehhab İ bn Menda için haz ır-
lanan yazma nüshaya girmi ş  gibidir. 

108 . Mamafih, teferruat ve ş ekliyattan ibaret olan bu, hatan ın, 
vukuundan iki yüz sene önce tahkik edilmi ş  olan as ıl metne her hangi 

bir suretle tesiri olmam ış tır; bu metin ayn ı  zamanda bir ba şka müellif, 

Ahmed İbn Hanbel tarafından da muhafaza edilmi ş tir; bu gün her iki 
kaynağı  —Ahmed İbn Hanbel'in Musned'i ile Hemmam' ın Sahife'sini 
--mukabele edecek olursak ikisinin de ayn ı  olduğunu görürüz. Keza 
yukarıda bahsettiğ imiz müstensih hatas ının da as ıl kitaba hiç bir ş ekil-
de tesir etmediğ i tesbit edilmi ş  olur. Bundan ba ş ka Ahmed İbn Hanbel-
in Musned'i şunu da isbat etmi ş tir ki, kendisini takip eden as ırlarda 
hadisçiler, Hemmam' ın Sahifesinin doğ ruluğunu idame ettirmek hu-
susunda hiç bir muvaffakiyetsizli ğ e uğ ramad ıkları  gibi, aynı  Sahife-
nin Yenice ke ş fedilen yazma nüshalar ı  da Ahmed İ bn Hanbel'in, Hem-
maın'ın Sahifesini ilini doğ ruluk ve dürüstlüğün hâkim olduğu bütün 
endi ş elerle muhafaza etti ğ ini teyid etmi ş tir. Ahmed İ bn Hanbel, elbet-
te ki ölümünden onbir buçuk as ır sonra ilmi eserinin s ıhhat ve doğ ru- 

170 Kö şeli parantezler içindeki kısım, yazman ın müstensih tarafından istemiyerek at-
1 adığı  muhtevaya delfılet etmektedir. 
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luğunun yeniden tetkike tabi tutulaca ğı nı  tahayyül edemezdi. Hemmâm 
in Sahifesinin nakli hususunda onun son derece dikkatli oldu ğu gürül-
dükten sonra, Musned'in diğer kı sımlarında da hilekâr say ılması  için 
hiç bir sebep yoktur. 

109 . Hemmâm İbn Munebbih 101 H. /719 senesinde vefat etmi ş -
tir. Onun, bu Sakife'nin mülkiyetini, Ebû Hurayra'mn ölüm tarihi 
olan 58 H. /677 den önce ele geçirmi ş  olması  gerekmektedir. Ş imdi, 
1372 H. /1953 171  de 13 asırdan fazla bir zaman geçtiğ i halde Sah'ife'nin 
metninde tek bir de ğiş iklik dahi olmam ış , her şey olduğu gibi nakle-
dilmiş tir. Bu itibarla, Hz. Peygamberin a ğ zından çıkan bu sözlerin i ş i-
tilmesiyle, onların Ebti Hurayra taraf ından yazılması  aras ında geçen 
kısa zaman içerisinde metne tesir edecek bir de ğ iş iklik yap ılmış  olması  
da dü şünülemez: Ayr ıca bu hadisler, yaln ız Ebıl Hurayra tarafından 
değ il, ondan ayrı  olarak di ğer sahabiler tarafından da rivayet edilmi ş  
ve her rivayetteki isnâd zinciri ba şka ba şka olmuş tuı'. Bazı  hadisler, 
muhtelif sahabiler tarafından nakledilmi ş  ve hepsi de ayn ı  vâkı ' ayı  
haber vermi ş tir. E ğer mevzuu uzatmak korkusu ve dolay ı sıyle sıkıntı  
tehlikesi' olmasa idi Ebil Hurayra'ya ilâveten Hemmâm' ın Sahifesi-
nin ihtiva ettiğ i hadislerin her birinin bize kadar gelen manâlarla nas ıl 
muhtelif sahabiler taraf ından da rivayet edildi ğ ini ve her birinin di ğ er-
leri tarafından nas ıl desteklendi ğ ini ve teyid edildiğ ini mufassal bir 
ş ekilde göstermek kolay olurdu. Muhtelif sahabiler, kendi hâf ızalarm-
dan Hazreti Peygamberin sözlerini ayn ı  sözlerle ve fakat her biri kendi-
rivayetini diğ erlerinden ayr ı  olarak nakletti ğ i için, Ebfı  Hurayra'nın 
bu gibi ş artlar alt ında metinle ilgili her hangi bir hileye ba şvurmas ı  
çok güçtür. Bu hadisler, 3 üncü ve 4 üncü as ırda el-Buhâri, Muslim 
veya dört sahih kitab ın müellifleri tarafından da uydurulmu ş  olamaz. 
Bunlar, hakikatte ilk devirlerden itibaren tam bir do ğ ruluk ve güven 
hissi ile muhafaza ve nakledilmi ş  olduklarına inanılarak onlar tarafın, 
dan kitaplarında bir araya getirilmi ş lerdir. 

110 Bu vâk ı ‘alar, bizim hadis kitaplar ı  üzerindeki itimad ve güve-
nimizi kuvvetlendirir ve ilim adamlar ının zihinlerinde derin izler b ırakır. 

Nüshalarm Tavsifi 

111 . Biz ş imdiye kadar Hemmâm'm Sahifesinin yalnız iki yaz-
ma nüshasmı  gözönünde bulundurduk; ne ş rettiğ imiz nüsha 175, her iki 
nüshanın mukabelesinden sonra haz ırlanmış tır. Bu nüshalardan k ısa-
ca bahsetmek faydal ı  olacaktır. 

171 Bu eserin Ş am'da ilk arapça ne şrinin tarihi. 
172 Bunlar iki Ş am ve iki Haydarabad ne şri olup arapça metni ihtiva etmektedir. Son 

ingilizce ne şrinde ise maalesef yaln ız ingilizce tercümesiyle iktifa olunmu ş tur. 
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112 . (a) Berlin Nüshas ı  Bu nüsha, Berlin Arapça Yazmalar Ka-
taloğunun 1384 We 1797 No. s ında kayıtlıdır. Koleksiyon, ikinci 
dünya harbi (1939) ne kadar Berlin Devlet kütüphanesi (Staat-
sbibliothek) nde bulunuyordu; harp esnas ında emniyet tedbiri olarak 
Tubingen ş ehrine nakledilmiş tir ve halen oradad ır (1960). Hemmam' ın 
Sahife'si, risaleleri ihtiva eden bir mecmua içerisinde 54 ile 61 
inci varaklar aras ında 8 varak olarak yer al ır. Sahife, aslında 10 varak 
olmakla beraber iki vara ğı  noksand ır. Ebadı  12,5 X 17,5 cm. dir; her 
sahifede 19 sat ır vard ır. Her hadis, k ırmı zı  mürekkeple yaz ılmış  ve 

qâle "ve dedi" sözleriyle ba ş lar. Berlirıi ziyaretim esnas ında hepsini 
kendi elimle istinsah ettim ve nüshama şu hâtimeyi ekledim: 

"Muhammed Hamidullah, bunu 1351 H. den bir gün önce 
Arefe günü, Berlin'de Prusya Hükûmetinin Devlet Kütüp-
hanesinde mahfuz bulunan as ıl metinden kelime kelime is-
tinsah etti ve onu imkan ı  nisbetinde aslıyle mukabele etti". 

113. Bu iki noksan varak bir yana, Berlin nüshas ı , tanınmış  
hocalar taraf ından metin olarak kullan ılmış  ve rivayeti için icazet 
verilmiş  orjinal bir nüsha olmay ıp, sadece icazet verilmi ş  bir nüsha-
nın kopyesidir. Netekim müstensih İbrahim İ bn Suleyman der ki: 
"Ben bunu, 1100 senesi Rabrul-evvel ay ının 17 inci Pazartesi günü 
sabahleyin, ismâ'il İbn İ brahim İ bn Camâ'a'n ın 856 senesi 16 Rabrul-
evvel Cuma tarihli nüshas ından istinsah ettim". 

114 . Biz mütevazi ara ş tırmamıza, Brockelmann 173  a müracaatla 
ba ş ladık; ve maalesef onun bir çok fahi ş  hatalar yapmış  olduğunu gör-
dük: Brockelmann bu Sahffe'yi Hemmaın İbn Munebbih'in ismi altın-
da zikretmemi ş tir; uzun bir ara ş tırmadan sonra ve ancak bir tesadüf 
neticesi gördük ki Brockelmann bunu, Abdu'l-Vehhab İbn Muhammed 
İbn İ shak İbn Menda (Ö. 473 H. /1082) ya nisbet etmi ş  ve ş öyle demiş -
tir: "Onun eserleri aras ında Ebû Hurayra (Ö. 58 H. /777) dan rivayet 
edilen Hemmam İbn Menda (aynen) (Ö. 151 H. 748) mn Saltife'si vardır". 

173 Onun almanca GAL (veya Arap Edebiyat ı  Tarihi) i, asl ında bir kataloglar 

katalogu olup ismin delâlet etti ğ i bir eser değ ildir. Kısaltmalarla dolu 5 bin kadar 
sahifeyi ihtiva eden be ş  büyük ciltlik bu eserde, malüm bütün arapça eserler, yazma 
nüshalarm ın halen bulunduğu kütüphaneler ve tabolunanlarm tarihleri zikredihni ş tir. Eserin 

alfabetik sıraya göre tanzim edilmi ş  müellif ve kitap isimlerini ihtiva eden iki indeksi vard ır; 
burada tabiatiyle cild, sahife ve sat ır zikri dü ş iinülmemiş tir; çünkü bir bask ıdan diğerine değ iş -

me daima olagelir. SahTe veya Abdu'l-Vehhâb İ bn Muhemmed İbn Menda isimleri alt ında 
I. cilde, keza Supplement ve tashihli tab' ının I. cildlerine bakm ız. Bu eserin, Osmaniye üniver-
sitesi adına Urdu dilinde yapm ış  olduğum tercümesi, 1948 Haydarabad ihtilüli esnas ında imha 
edilmiş  olabilir. Aym eserin arapçaya tercümesi hakk ında da bir proje vard ır. Bunun halen 
tahakkuk ettirildi ğ ini bilmiyorum. 
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115 . Bu hata yaln ız GAL in ilk tab' ında de ğ il Supplement'te 
ve yine birinci cildin tashihli tab' ında da tekrar edilmi ş tir. Isim Hem-
mâm İbn Munebbih olduğu halde o, "Hemmâm ibn Menda" yazm ış , 
aynı  ş ekilde ölüm tarihinde de hata yapm ış tır: Gerçek tarih, 151 H. 
değ il 101 H. dir. (l'h H. tarihini vermi ş  olsaydı , yukarı da da izah 
edildiğ i gibi, mesele anla şı lırdı). Bu eserin Abdul'-Vehhâb ibn Menda-
ya nisbetinde ise daha büyük hata yapm ış tır. Halbuki Abdu'l-Vehhab 
Sahife'nin müellifi de ğ il sadece bir râvisi veya güvenilir bir hocas ı dı r. 

116 . (b) Ş am Nüshası : Ş am nüshas ının, Berlin'deki eş ine üstünlü-
ğü, parlak güne ş  ışığı nın iğ reti ay ışığı na üstünlüğü gibidir. Berlin 
nüshas ının aksine bu nüsha, ö ğ retim maksadiyle yap ılan dersler esna-
sında tan ınmış  hocalar tarafından kullanılmış tır. Eser, Zâhiriye Kii-
tüphanesinde bulunmaktad ır. Kalkütta Ünivetsitesinden Prof. Mu-
hammed Zubeyr S ıddıki, onun mevcudiyetinden bana bahsetmi ş -
ti. Dr. Salâhu'd-Din Munacced'in yard ımlarıyle bir fotokopisini elde 
ettim. Gerek ş ahs ım ad ına ve gerekse kitab ın ne ş rinden sonra ondan 
istifade edecekler ad ına her ikisine de te ş ekkür etmeyi zevkli bir borç 
bilirim. 

117. Ş am nüshas ı  da risalelerden mürekkep bir cildin içinde yer 
alır, hadd ı zatında tam bir nüsha olarak temayüz etmi ş tir. İ stinsah 
tarihine göre Berlin nüshas ından daha eskidir ve Hicri 6 /Milâdi 12nci 
asra aittir. Ö ğ retim ve dinlenme maksatlar ıyle kullanılmış  orjinal 
bir nüsha vasfında olup kullanılması  için verilen icazetlerle ilgili kay ı t 
ve müteaddit imzalar ı  ihtiva eder. Bunlar aras ında me şhur Tîtrihu 
Dimaş k müellifi İbn Asâkir, bu nüshayı  kullanarak ondan ders veren-
lerden biri olarak görülür. Hatt ı  güzel olmakla beraber, müstensih, 
çok defa harfleri noktalamay ı  ihmal etmi ş tir. Her bir sahifede 21-23 
satır vardır. Elimde bulunan fotokopi, Berlin nüshas ıyle aynı  ebadda-
dı r. Ş am nüshas ı , Ehli Salip harpleri esnas ında bir Mısır Nüshas ı  esas 
alınarak istinsah edilmi ş tir. Nüshan ın ihtiva etti ğ i arz ve semâ‘ kay ıt-
larından, harbin kar ışı k zamanlarında bile, müslüman âlimlerin ders 
esnas ında riayet ettikleri âdât ve âdâb ı  öğ reniyoruz. Fakat burada 
teferruata girmeye lüzum yoktur. 

118. Müstensihler, her iki nüshan ın da kenarlar ında metnin baz ı  
rivayet ihtilâflarma i ş aret etmi ş lerdir: 

No. 19 	jI 	veya 
No. 31 	SSSy 	veya 	g"--; 
No. 58 	 veya 
No. 58 	I j.*;; 	veya 
No. 83 veya r 	• 	 t'5° 
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Bu muhtelif okunu ş lar, kendi siyak ve sibaklar ı  içerisinde,mana üze-
rinde her hangi bir tesir icra etmezler. Ahmed İbn Hanbel'in Musned'- 
inin kenarında da bu varyantlardan baz ılarına iş aret edildi ğ ini görü-
rüz. Musned'in, ş imdi elde metni kontrol etmek için, ilk tabedildi ğ i 
zamana nisbetle daha fazla nüshas ı  bulunduğundan, halen tabedil-
mekte olan yeni nüshan ın, yukar ı da zikredilen varyantlarm geri kalan-
larına i ş aret etmesi mümkündür. Bu varyantlar ın, İbn Hanbel'in 
Musned'inde de bulunuş ları , onların çok eski olduklar ına delâlet eder. 
Bunlar, muhtemelen Mdmer zaman ından kalmış  olabilirler; zira Ma-
mer Sahifenin tamamını  Hemmam' ın ağ zından dinlememiş tir: Yukar ı -

da da i ş aret etti ğ imiz gibi, Hemmâm bizzat kitab ı  okumuş ] olmakla 
beraber, ya ş lılığı  dolayısiyle yorulduğu zaman talebesi Mdmer, mu-
tad rivayet müsadesi (icazet) elde etmek için metnin geri kalan k ısmını  
kendi nüshas ından okumağa ba ş lamış  ve Hemmâm da onu dinlemi ş tir. 
İhtiyarlık kab ı , kendisine okunan ş eylere kâfi derecede dikkat ede-
memiş  olmas ı  mümkündür. Eski arapça yaz ılardaki eksiklikler, mu-
kabele yolu ile, yani metin, ona tam manasiyle vak ıf olan dinleyici 
huzurunda okunmak suretiyle kontrol edilirdi. Bu gibi haller, daima 
be ş eri zaafa maruzdur. 

Hatlislerin Yazı lmasıyle Ilgili Yasaklar 

119.  Yukarıda da zikredildi ğ i gibi, hadislerin yaz ılmas ının yasak 
olduğuna delâlet eden ve Hazreti Peygamberin veya ashab ından bazı -
larının bu husustaki söz ve görü şlerini nakleden bir tak ım hadisler 
vardır. Bunları  da incelemek, mevzumuzu tamamlamak bak ımından 
faydal ı  olacakt ır. 

120 . Bu hususta gelen en mühim haber, onu Hazreti Peygambere 
isnâd eden Ebû Said el-Hudrrnin haberidir 174 : 

"Benden, Kur'ândan ba şka (iş ittiğ iniz) bir ş ey yazmayınız. 
Her kim benden Kur'andan ba şka (iş itmiş  olduğu) bir ş ey 
yazdı  ise onu imha etsin". 

Aynı  hadis, Ebû Hurayra tarafından da rivayet edilmi ş tir 176 . Yukarı - 
da adı  geçen Ebû Sa‘id el-Hudri, di ğer bir hâdiseyi ş öyle nakleder ' 76 : 

174 El-Hatib, TE;Icyidu'l-dm, (Dimaşk 1949), s. 29-32 ve aynı  eserin nâsirine göre İbn 

Kuteybe, Muhtelifu'l-hadis, s. 365; İ bn Hanbel, Musned, III. 31; İ bn Ebî Dâvısıd?, 

sdhıf, 2b; ed—Dârimi, Sunen, I. 119, b. 42. 
175 Meemd u'z-zeuir ı d, I. 151 (keza Takyid nâsiri tarafından zikredibnistir 

176 El-Hatib, 	 (Dimas 1947), s. 32-33; et-Tirmizi, Sunen, 39: 12 
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"Hadis yazmak için Hazreti Peygamberden izin istedim; fakat reddetti" 
Aynı  haberin, ed-Darimrnin Sunen'indeki bir ba şka ş ekli ş öyledir 17 : 

"Bazı  kimseler, Hazreti Peygamberden (i ş itmiş  oldukları  ş eyleri) yaz-
mak için izin istediler; fakat Hazreti Peygamber reddetti". Maamafih 
aynı  sahabiden gelen di ğer bir haber müsbet gibidir, fakat kap ıyı  
açık bırakmış tır. Ebû Said der ki 178 : "Biz, Kur'ân ve te ş ehhüdden 
başka bir ş ey yazmazd ık" 19 . 

121 . Yine bu konuda gelen Zeyd İbn Sabit'in rivayeti ise ş öyle-
dir: "Allah' ın Resûlü, bize hadislerinden hiç bir ş ey yazmamam ızı  
emretti" 180 .  

122 . Görünü ş e göre bir ve ayn ı  hadise ile ilgili bu haberlerin hiç 
birinde emrin sebebi veya siyak ve sibak ı  kesin olarak aç ıklanmamış -
tır. Siyak ve sibaktan mahrum bir söz bazan garib durumlar yarata-
bilir. Netekim, bir Kur'ân ayeti (4: 43) nin noksan okunmas ıyle mey-
dana gelen böyle bir nükte çok me şhur olmu ş tur: "Namaza yakla ş -
mayın". 

123 . Yukarı daki haberler durumu izah etmezler; fakat Ebû 
Hurayra'n ın isminin zikredildi ğ ini görünce devrin tesbiti için bir ip 
ucuna sâhip oluyoruz. Ebû Hurayra, 7 H. senede Hayber sava şı  es-
nasında Yemen'den gelerek islamiyeti kabul etmi ş ti ' 8 '. Yine malûm-
dur ki, 3 H. senede Ebû Said el-Hudri ve Zeyd İbn Sâbit, Uhud sava-
şı na gönüllü olarak i ş tirak etmek arzusunda bulunduklar ı  zaman, 
Hazreti Peygamber, ya ş larının küçük olmas ı  dolayısiyle onların bu 
tekliflerini reddetmi ş ti 182. Ebû Hurayra tarafından nakledilen diğ er 
bir hâdise — gerçi ondan rivayet eden Abdurrahman İbn Zeyd biraz 
zayıf addedilirse de —meseleyi az çok vuzuha kavu ş turmu ş  görünür. 

Ebû Hurayra der ki: "(bir gün) hadis yazarken Rasûlullah yan ımıza 

geldi ve ne yaptığı mı zı  sordu. Senden i ş ittiğ imiz hadisleri yaz ıyoruz, 

dedik. Bunun üzerine bize ş öyle hitap etti: Allah' ın Kitab ından ba şka 

kitap mı  istiyorsunuz ? Sizden önceki kavimler de Allah' ın Kitab ın-

dan ba şka kitaplar yazdıkları  için dalâlette kalm ış lardır". Aynı  ha-

berin ikinci bir rivayetinde Ebû Hurayra'n ın ş u sözleri de ilave edil-
miş tir: "Bu sebeple, bütün yaz ılanları  açık bir meydanda toplad ık ve 

yakt ık". Yine diğer bir rivayet,buna benzer ve daha kat'i bir ifade 

177 Mukaddime, b. 42. 178) EVI Dâvu'd, Sunen, 24: 3 (K. ilm, b. fî kittıbil-ılm). 

179 Teşehhud, namazm bir kısmını  te şkil eder; Kur'ânda yoktur, fakat Hz. Peygamber 

tarafından emredilmi ş tir; bu bak ımdan bir hadistir. 

180 El-Hatib, Taky ıdu'l- ı lm, s. 35. 181) !bn Abdi'l-Barr, 	§ Kunâ, No. 375. 

182 el-Makrizi, Imteru'l-esmâ', I. 119. 
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taşı r: "Ah, Allah' ın Kitab ına e ş  bir kitab; Kitabu'llah' ı  saf tut ve onu 
kirletme" 183 . Yukar ı da adı  geçen Abdurrahmân İ bn Zeyd tarafından 
rivayet edilen Elyû Hurayra'n ın haberlerinden biri de ş öyledir: "Hazre-
ti Peygamber, baz ı  kimselerin hadis yazd ıklarını  iş itmiş ti. Bu sebeple 
(camide) minbere ç ıktı  ve Allah'a (mutad) ha ınd'u senâda bulunduk-
tan sonra şöyle dedi: Bu yazd ığı nız kitaplar nedir? Ben bir be ş erim; 
kimin yanında bu kitaplardan varsa (onlar ı  bana) getirsin" " 4. 

124. Bütün bu haberlerin ş u hâdise ile ilgili olduğu anla şı lmak-
tadır: 7 H. /628 senesinde veya biraz daha sonralar ı  bir gün, Peygamber 
çok mühim ve ş ayam dikkat bir konu ş ma yapmış tı . -Bu konuş ma, 
Hemmam'ın Sah'ifesindeki 22, 25, 29, 125 ve 127 no. l ı  hadislerde görü-
len ve islâmiyetin gelecekteki ba ş arılarının mucize kabilinden önce-
den haber verilmesiyle ilgili olabilir -. İş te bu s ıralarda Yemen'den bir 
gemi dolusu yolcu gelmiş , Islamiyeti kabul etmi ş  ve memleketlerinde-
ki emniyetsizlikten, islâmiyete kar şı  duyulan dü ş manl ık hissinden 
ş ikayette bulunmu ş lardı ; bunun üzerine Peygamber, Yemenlilerin 
gayretlerini övmü ş  ve Yemen'le bir çok ülkelerin yak ın bir gelecekte 
Islam hakimiyetini (pa Islamica) tan ıyacaklar ını  mucize kabilinden 
haber vermi ş ti. Bu Yemenlilerden baz ıları  okuma yazma biliyorlard ı . 
Okumak ve ezberlemek maksadiyle Kur'ân sûrelerinin bir nüshas ını  
da çıkarmış lardı . Bu kimseler, Peygamberin bahis konusu konu ş masını  
iş itince, samimiyetle onu da yazmak istediler ve baz ıları , Kur'ân nüs-
halarının boş  kalan kenarlar ına Peygamberin hutbesini yazd ılar. İş te 
belki de bu sebepten Hazreti Peygamber "Kitabu'llah' ın saf tutulma-
sını  ve kirletilmemesini" emretti 185

. Şüphesiz yeni müslüman olan bu 
kimseler, aynı  dilde olan metinleri karış tırırlar, Kur'ân ve hadisi bir-
birinden ayırt edemezlerdi. 

125. Eğer tahminimiz do ğ ru ve -mesele mucize kabilinden önce-
den haber verme ğe müteallik ise, Peygamber tarafından ğ ayb âlemin-
de görülen ve Allah' ın geleceğ i bilmesine taalluk eden ş eylerin, halk 
tabakalar ının anlayışı na b ırakılması  halinde kadere güvenip esbaba 
tevessülü terkedecekleri tabiidir. Ayr ıca, Vahiyle Allah' ın takdir etti ğ i 
ğayb âlemini ruh gözü ile görü ş  aras ında ancak zeki insanlar ın idrak 
edebileceğ i büyük bir fark vard ır. Peygamber taraf ından gayb âleminde 

183 Bütün bu haberler için bkz. el-Hatib, Takyidu'l- ı lm, s. 33-34; İ bn Hanbel, Musned, 
III. 12-13. 

184 el-Hatib, ayn ı  eser, 34-35. 

185 Halife Omer'in daima tekrarlad ığı  buna benzer sözlerinden biri şudur: "Kur'ân' ı  
diğ er bütün ş eylerden ayr ı  tut". Bkz. İbn Sdd, Tabakeı t, VI. 2. 
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görülen ş eylerin vücudu, mutlak surette do ğ rudur, ancak bunlar, oldu ğu 
gibi anla şı lamaz, rüyada görülen ve hususi bir mahiyet ve deruni bir 
manâ ta şı yan ş eyler gibi, izaha muhtaçt ırlar. 

126 . Bu nazariye, —hadis kitabetinin yasak oldu ğu hakkında Pey-
gamberin sözünü nakleden ve sofu, taraf ı s ız, biraz müfrit mizacl ı , 
daima hadislerin kelimesi kelimesine icras ım isteyen bir kimse olarak 
tanınmış  aynı  —Ebû Hurayra'n ın bizzat kendisi tarafından yukarı da 
da zikretti ğ imiz gibi, "hadise ait bir çok kitap" yazmak suretiyle des-
teklenmi ş tir. E ğer Peygamberin bu yasa ğı ,resmi, daimi ve her bak ım-
dan mükemmel olup, hususi bir durum veya geçici bir maslahat icab ı  
olmasa idi, Ebû Hurayra mizac ında bir ş ahsın kitap üstüne kitap yaz-
ması  imkân harici olurdu. 

127. Aynı  ş ey İbn Abbâs hakk ında da söylenebilir. O da Hazreti 
Peygamberin hayat ında gençler gurubuna mensub idi ve rivayete göre " Ğ  
o da hadislerin yaz ılmamas ı  fikrini ileri sürmü ş tü; bununla beraber 
yukarıda, onun pek çok kitap telif ederek di ğ erlerini nas ıl geride bı rak-
tığı nı  gördük. 

128. Müslüman Araplar aras ında ilmi temayül, İslâmiyet tara-
fından ö ğ renmeğe kar şı  verilen h ızla ba ş lamış tı . Kur'ân, arapça olarak 
toplanıp yaz ılmış  ilk mensûr eserdi. Peygamberin konu şmaları  da aynı  
dil ve uslûba sâhipti. Kur'ân vahyolunmakta ve Araplar, İ slâmiyete 
giriş  yolunda idiler. Ayetler, di ğer yazılarla kar ış tığı  zaman —bu gün 
su ile yağı n karış mas ı  gibi — hemen ay ırt edilebilecek ş ekilde kitlelerin 
hâfı zalarma henüz yerle ş memiş ti. 

129 . Bunun neticesi ve zaruri bir müterafi ğ i olarak, şuna da i ş a-
ret edilebilir ki zaman ın elyaz ısı , umumiyetle kaba idi ve geli şmesi 
için uzun bir zamana ihtiyaç vard ı . Hattâ burada şu hususa da temas 
etmek gerekmektedir. Bu s ıralarda Arap yaz ı sının Yemen'de bilinip 
bilinmediğ i bile ş üphelidir. Ebrehe Peygamberin bir muas ırıdır ve 
onun Yemendeki yaz ı s ı , Arap yazı sı  olmayıp musned veya Hımyeri 
yaz ı sı dır. (Ebû Hurayra, Medine'ye geldi ğ i zaman Arap yaz ı sını  bili-
yor mu idi?). Medine'ye gelince, bu ş ehirde, komşu Arap çocuklar ına 
yaz ı  öğ retenlerin yahudiler oldu ğuna dair gelen haberler vard ır " 7 . Bu 
durumda Ebû Sa`id el-Hudri ve Zeyd İbn Sâbit'in (Arap dilinde kul-
lanmak maksadiyle) ilk defa İbrani yaz ı sını  öğ rendikleri ve yukar ı da 

186 El—Hatilıu'l-Bağ'dâdi, Talcyielu'V ılm, s. 36-40. 
187 el-Balâzuri, Futi-th, s. 473. 
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da zikretti ğ imiz gibi, Bedir sava şı nda harp esirlerinin, kendilerini kur-
tarmak için fidye olarak Medineli müslüman çocuklara yan ö ğ retme-
lerinden sonra Arapçan ın girdiğ i dü ş ünülemez mi? 

130. Kur'ân' ın bütünlüğünü ve doğ ruluğunu koruma arzusu, 
Peygamberi, hal ve ş artlar ın icab ına göre ihtiyati tedbirler alma ğ a sev-
ketmiş tir. Bu tedbirler tabigtiyle geçici olmu ş tur. 

131 . Burada, şuna da i ş aret edilebilir ki, elimizde bir taraftan 
nehiyle ilgili sözler bulunsa bile, di ğer taraftan hadislerin yaz ılma-
sıyle ilgili sahih hadisler de vard ır. Yukarıda Medine Ş ehir Devletinin 
hudutlarının Peygamber tarafından yaz ı lı  olarak tesbit edildi ğ ini ve 
bu vesikan ın Rüfi` İbn Hadic tarafından muhafaza edildi ğ ini zikret-
miş tik. Bu aynı  sahabi der ki: "Biz, Resülu'llaha, senden bir çok ş eyler 
iş itiyoruz; bunlar ı  yazabilir miyiz, dedik. Hazreti Peygamber ş u ce-
vab ı  verdi: Yaz ınız, bir beis yoktur" 188 . 

132. Keza Abdullah İ bn Amr İbni'l-ks' ın da hadis yazd ığı nı  
kaydetmiş tik. Bu i ş e nas ıl baş ladığı , yine kendisi tarafından izah edil-
miş tir: "Hazreti Peygambere gelerek ş öyle dedim• Ya Rasula'llah, 
senin söylediklerini ba ş kalarına nakletmek istiyorum. Bu sebeple 
hâfı zamdan ve yaz ımdan istifade etmek istedim; e ğer buna r ı za gös-
terirsen...? Peygamber ş a cevab ı  verdi: E ğer böyle ise hâfı zanla birlik-
te elinden faydalan" 189 

133. Bütün bunlar, Hazreti Peygambere atfedilecek hiç bir ya-
lan ve yanlışı n bulunmadığı nı  gösterir. Ezberlenmi ş  ve yazılmış  olan 
bir metinde hata yapma ve unutma ihtimali vard ır. Be ş eri kabi-
liyetin kay ıtları  içinde bu nevi hatalardan kurtulu ş  yolu, her iki meto-
dun da birarada kullan ılmas ıdır; öyle ki birinde tesadüfen bir hata 
olmu ş sa, bu hatayı  tashih edebilmek için di ğ erinden faydalanabilisin. 

134. Daha ihtiyatl ı  bir tedbir metodu, okuma—dinleme (k ıraat-
semâ) i ş idir yani yaz ının orjinalı  ile kopyesinin, müellifin veya or-
jinale vukufu olan diğer tanınmış  mütehass ısların huzurunda mukabe-
lesidir. Bu mukabelenin ehemmiyeti, çok erken devirlerde, sahabe 
zamanında kabul edilmi ş  bulunuyordu. Bu hususta Hi ş âm İ bn Urva 
der ki: "Babam, nüsham ı  bitirip bitirmedi ğ imi sordu; evet, dedim. 
O devam etti: Kar şı laş t ırd ın mı  (arzettin mi)? Hay ır, dedim; bunun 
üzerine bana şunu söyledi: O halde yazmam ış sin" 190. 

188 El-Hatib, ayn ı  eser, 72-73. 

189 Ed-Dârimi, Sunen, Mukaddime, b. 43 (men rahhasa fi 

190 Man(izır Ahsan Gilânt, Tedvin-e-Hadis, s. 199; el-Ha -fil), Kifâye, s. 237. 
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135 . Bu mesele ile ilgili olarak İbnu'l-Kayyim tarafından şu iza-
hat verilmi ş tir: "Hazreti Peygamberden, hem hadislerin yaz ılmasını  
yasak eden ve hem de yaz ılmasma cevaz veren baz ı  sahih haberlerin 
geldiğ i doğ rudur; fakat yaz ılmasma cevaz veren haberler muahhard ır 
ve diğerlerine kar şı  nâsih hükmünü ta şı rlar" ' 9 °. 

136. Netice Hazreti Peygamberden, (hadislerin yaz ılması  leh ve 
aleyhinde) birbirine z ı t haberlerin gelmi ş  olması , sahabe üzerinde her 
hangi bir ş a şkınlığ a sebep olmadığı na göre,böyle bir ş a şkınlığı n bizim 
için de bahis konusu olmamas ı  gerekir. Her ş ey kendi siyak ve sibak ı  
içinde mutalaa edilmeli ve ba ş lıca gaye gerçe ğ i, yalnı z gerçe ğ i bulup 
çıkarmak olmal ı d ır. Hadislerin yaz ılmasına kar şı  Hazreti Peygamber 
tarafından konulan yasak, umumi ve mutlak olsa idi, ne Ebû Bekr 
ve ne de Omer bundan habersiz kalamazlard ı . Yukarıda da gördü ğümüz 
gibi, Hazreti Peygamberin yak ınlarından olan bu iki sahabi, hadisleri 
toplamış lar, veya hiç olmazsa bu i ş i yapmak istemi ş lerdir. — Gerçi 
bunlardan birinin, yazd ıklarını  hemen imha etti ğ i, diğerinin de top-
lama iş inden vazgeçti ğ i doğ rudur; fakat bu hareketlerden hiç biri, 
Peygamber tarafından verilmi ş  kat'i bir emre istinad etmiyordu. 
— Bütün bunlar, haddizat ında hadislerin yaz ılmas ı  aleyhindeki emrin, 
umumi ve herkese Ş amil olmadığı na kâfi birer delildir. 

Son Mülallazalar 

137 . Hadislerin şumfıllü bir tedvin ve tasnifi tarihinde, her hangi 
bir hadise ile ilgili maliimata ilk elden sâhip olmakla berber, ilmi kabili-
yeti bulunmıyan kimselerden nas ıl haber toplandığı , talebu'l- ı lm yo-
lunda nas ıl hiç bir ta şı n kaldırılmamış  olarak b ırakılmadığı  ve hiç bir 
me ş akatten kaç ınılmadığı ; ilk ferdi hât ıralarm nas ıl haz ırlandığı , 
sonra da mahal ve bölgelere ait ve daha geni ş  teliflerin, Hazreti Peygam-
berin söz ve fiilleriyle ilgili bütün muteber haberleri biraraya getir-
dikleri; rivayetlerin s ıhhatini ara ş tırmak maksadiyle edebi tenkid 
metodlar ını  Ş amil çe ş itli ilim dallarının nasıl ortaya ç ıktığı  gösterile-
bilirdi. Bu cümleden olarak mesela, hadis ravilerinden her birinin 
(haberlerle ilgili isnâd zincirlerinin s ıhhatini kontrol etmek maksaillyle) 
talebelerinin oldu ğu kadar, ş eyhlerinin de isimlerini, hafıza, zeka, 
karakter v.b. vas ıflarını  kaydeden biyografik eserler ortaya ç ıkmış tı r. 
Her haber, zahiri ve halini delile istinaden de ğ erlendirilmi ş tir. İ lk defa 
ravilerin do ğ ruluk ve dürüstlüğü nazar ı  dikkata alınmış , bunu, bir ne- 

191 İhtisciru'l-Munziri li-Suneni Elıi Dâvâd, V. 245-6, 6510 no. da Ahmed İbn Hanbel'in 
Musned'inin yeni tab'ımn na ş iri tarafından zikredilmi ş tir. 
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silden diğerine intikal eden rivayetin, kesiksiz, muttas ıl bir isnâd zin-
ciriyle gelip gelmediğ i hususu takip etmiş tir. Muhtevaya, tarihi gerçe-
ğe ve benzer meselelere dikkat sarfedilmi ş , ilk devirlerden itibaren 
ş âyia haline gelmiş  haberlerden korunmak için tevsik i ş i üzerinde 
ehemmiyetle durulmu ş tur: İ nsan, menba ın başı na veya as ıl kayna-
ğ a varmak ister. Güvenilir bir Ş eyhin huzurunda okuma veya dinleme 
(arz ve semâ') metodunun, Peygamber devrinden birkaç as ır sonra 
ba ş ladığı  doğ ru değ ildir.53 (IV) No. 11 paragrafta, bu usulün Hazreti 
Peygamberin hayat ında ba ş ladığı nı  görmüş tük. Burada, daha sonraki 
zamanlara ait iki tipik misal zikredebiliriz: Ed-Darimi, Sunen'inde bu 
mukabele (arz) bahsine tam bir bölüm tahsis etmi ş tir (bâbun fi'l-arz) 192 . 
Bu bâbtaki ilk haber ş öyledir: As ım el-Ahval nakleder ve der ki: 
Ş a`brye fıkha ait hadisler arzettim; (onlar ı  kendisinden rivayet et-
mem için) bana icazet verdi". İ bn Hacer'in bir rivayetinde 193  İbn Cu-
rayc ş öyle demektedir: "Arzetmek için bir kitapla ez-Zuhrrye gittim ve 
ona, bu kitab ı  sana okumak maksadıyle geldim, dedim. ez-Zuhri şu ceva-
b ı  verdi: Sa`d İbn İbrahim'in oğ luna azretmek için va'dte bulundum; 
sen, Sa`d (Abdur-Rahman İbn Avf' ın torunu) nı  kim olduğunu bilir-
sin". e ş - Ş a`bi ve ez-Zuhuri, Hicri birinci asr ın sonlarıyle ikinci asr ın baş -
larında ya ş amış  iki meşhur müellifti. Çok erken devirlerde kitap vücuda 
getirmeye ba ş lamış lar ve bunlar ı  talebelerine ö ğretmi ş lerdir. Ancak, 
islâmiyetin İ lk asırlarına ait yazma kitaplar, Mo ğolların Bağdâd' ı  
istilâları  sıras ında tamamen tahrib edildi ğ i için, Muarric es-Sadüsi 
(Ö. 195 H. /810-11)nin Nesebu Kuray ş  adlı  eseri müstesna bunlardan 
hiç bir kitap kalmam ış tır. Ad ı  geçen bu eser ise, her ne kadar bir hadis 
kitab ı  değ ilse de onun ö ğ retiminde mü ş ahede edilen tedris metodlar ı -

nın, aynı  devre ait hadis eserlerinde daha üstün bir seviyede oldu ğunu 
göstermesi bak ımından büyük bir ehemmiyeti haizdir. Nesebu Kuray ş  
adlı  eserin yazma nüshas ı , Rabat tsTniversitesinden Prof. İbrahim 

Kattâni tarafından bulunmu ş tur; nüsha halen Rabat Milli Kütüpha-
ne ve Ar ş ivi (No. 99) ı  muhafaza edilmektedir. Fas Hükûmeti, eserin 
bir ıtlikrofilmini bana hediye etmek lutfunda bulunmu ş tur. Nüsha 
6 Ramazan Cuma, 252 H. /866 tarihini ta şı maktadır. İ lk sahifesinçle 

müteaddit arz ve sema kay ıtları  yer almış tır. (Eser, Dr. Salâhu'd-Din 

Munacced tarafından ne ş re haz ırlanmakta oldu ğu için burada tafsilâta 
girmeyi lüzumsuz addediyoruz Hadislerin muhafaza ve rivayeti tarihi, 
geniş  bir mezvu olup bizi burada do ğ rudan do ğ ruya ilgilendirmez. 

192 Sunen, Mukaddime, bâb 53. 

193 Tehzibu't -tehzib, III. No. 866 (e. 465, Sa'd İbn İbrahim). 
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138 . Buraya kadar, hadisle ilgili bir yazma nüshan ın ne ş rine 
mukaddime olmak üzere, Hazreti Peygamberin hayat ında veya biraz 
daha sonra, hadislerin, onlara ilk elden vak ıf olan kimseler tarafından 
yazılması  tarihini gözden geçirmi ş  bulunuyoruz. Hadislerin takyidi, 
hıfzedilmesi, onlar ı  rivayet etmek hususunda tam bir salahiyete sahip 
olan kimselerin nüshalanyle kontrolü, her münferit haberin kayna ğı -
nın açıklanmas ı , bu sahada tatbik olunan metodlard ır. Burada mevzu 
ile ilgili adetleri ve dü şünceleri bilmiyen yabanc ılar de ğ il, fakat ııı ev-
zua karşı  ilgi duyan, yakınlık ve titizliklerinde ifrata kaçan dindar, 
zâhid yerli ilimler bahis konusu idi. Bunlar, şüphesiz be şerdiler; fakat 
Peygamber devrinde kullan ılan tarihi metodlarla modern metodlar 
—kasden tahrif edilmekten kurtulam ıyan gazete haberleri, yanl ış  yola 
sevkeden ve şüpheli olan resmi vesikalar, vesikalarm kifayetsizli ğ in-
den ve tahkik edilemiyen ifadelerden ı ztırap duyan tarihçiler gözö-
nünde bulundurularak— mukayese edilecek olursa, hadislerin, daha 
fazlas ı  be şeri imkân dahilinde olm ıyan bir tarzda bize kadar geldi ğ i 
anla şı lır. İş te böylece, Ebû Hurayra'mn, talebesi Hemmâm Ilmi Mu-
nebbih için haz ırlamış  olduğu Sakife, bir çok tahminleri tekzib etmekle 
kalmaz, aym zamanda, eski müslüman müellifleri4 nelere muktedir 
olduklarım kat'l surette ortaya koyan k ıymetli bir vesika te şkil eder. 

• 
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139. HEMMÂM İBN MUNEBBİHIN HADIS SAlliFES İ* 

(Hadis tercemelerinin ba şı nda bulunan sıra numaras ı , müracaat ı  ko-
laş tırmak için ilâve edilmi ş tir) 

(1 /b) 194 . Rahmân ve Rahim olan Allah' ın adıyle. Senin yardımın-
la Allahım. 

Hamd, âlemlerin Rabb ı  olan Allah'a mahsustur. Salât, elçisi Mu-
hammed ve âli üzerine olsun. 

Bize, ş eyh, imam, heybetli, emsalsiz, hâfız, dinin tâcı , islâm'ın 
zineti, zamanın bedi` ı  195  Ebû. Abdillah Muhammed İbn Abdi'r-Rah-
mân İbn el-Mes`ûdi el-Bandahi 196  —Allah onu muvaffak etsin 
ve gözlerini nefsinin kusurlarına kar şı  açsın —, 26 Zül-Ka‘de 577 H. 
de Nâs ırıye Salâhıye 197  Medresesinde —Allah, onu vakfedenin mülkü-
nü dâim etsin— dinlemek suretiyle rivayet hakk ını  aldığı  kendi orji-
nal nüshas ından nakletti ve ş öyle dedi: 

Bize, ş eyh, sika, sâlih Ebû'l-Hayr Muhammed İbn Ahmed İ bn 
Muhammed İ bn Omer el-Mukadder el-Isbahâni haber verdi— ona oku-
nurken ben dinliyordum— ve dedi ki: 

"8  Bize, ş eyh Ebû Amr Abdi'l-Vehhâb İbn Ebi Abdillâh Mu-
hammed İbn İ shak İ bn Muhammed İbn Yahyâ İbn Minda el-Isbahâni 
haber verdi ve ş öyle dedi: 

• İngilizceden tercümesini yapt ığı mız bu kıymetli eser. Sakifenin arapça metnini ma-

alesef vermemi ş tir. Biz, faydalı  olur mülahazas ıyle Hadisleritı  arapça metirderini de veriyoruz. 

Bu metinler, Sakife'nin ilk defa ne şredilmi ş  olduğu Mecelletu'l-dmiyyrl-Arabi (Dima şk 1953), 

XXVIII. 2 ve 3 üncü cüzlerden al ınmış tır (Mütercim). 

194 Dimaşk nüshasının varak numaras ıdı •. 

195 Bu unvanlar,onun talebeleri tarafından ilave edilmiş tir. Kendisi müteak ıb ibareleri 

kullanmış tır. 
196 Bandahi = Panc-Deh'den, Horasan'da bir şehir ismidir. 

197 Salâhuddin (532-589 H. /1138-1193) tarafmdan Dimyat (M ı sır) da kurulmu ş tur. 

198 "Besmele"den sonra, Berlin nüshas ı  buradan ba ş lar. 
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Bize, babam imam Ebû Abdillah Muhammed İbn İ shak haber 
verdi ve dedi ki: 

Bize, [Ebû İ shak İ brahim İbn Muhammed İbn'l-Huseyin el-Kat-
tan haber verdi ve ş öyle dedi: 

Bize, babam imam] 199  Ebû Bekr Muhammed İbnu'l-Huseyn 
ibni'l-Halil el-Kattan haber verdi ve dedi ki: 

Bize, Eb ıll-Hasan Ahmed İbn Yûsuf es-Sulemi rivayet etti ve şöy-
le dedi: 

Bize, Abdu'r-Razzâk İ bn Hemmâm İbn Nâfi' el-H ımyeri, 

Ma`mer'den; Ma`mer de 

Hemmâm İ bn Munebbih'ten rivayet etti. (Hemmâm) dedi ki: 

Bu, Ebû Hurayra'n ın bize Allah' ın Rasûlü Muhammed (salât ve 
selam onun üzerine olsun) ten rivayet etti ğ i (Saltife)dir. 

Allah'ın Rasûlü (A.S.)dedi ki: 

li;j 1. 	ZAl,41 	 c).4: — 

.41 ,Cul 	 L5,111 eyy 	 ‘.5.4 

j t„,a;,11_, 	 c 	‘1 . .9 L.1 e4.1 

1 . Diğerlerine bizden önce ve bize de onlardan sonra Kitap veril-
miş  olsa bile, biz, (bu dünya ummetlerinin) sonuncusu, K ıyamet Gü-
nünde ise öncüleriyiz. Bu gün (Cuma), onlar ın günleridir, onlara farz 
kıhnmış tır; fakat onlar, bunun üzerinde ihtilafa dü şmüş lerdir; bizi 
ise Allah o gün için do ğ ru yola iletmi ş tir. Bu sebepten onlar bizim tabi-
lerimizdir: Yar ın (Cumartesi), yahudiler; yarmdan sonra (Pazar) da 
hristiyanlar içindir. 

cia â . 1 	,Ayi 14.1.513  

I:4, tıt, 	 0..1;11 

j„,0 	? 

199 Kö şeli parantez içerisindeki k ı sım, mukaddimede izah edilen sebepler dolayısiyle 
konulmu ş tur. 
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2 . Ve Rasidurlah (A.S.) dedi ki : Benim ve benden önceki peygam-
berlerin durumu, mükemmel, güzel ve kusursuz odalar in ş a eden, fakat 
evin kö ş elerinden birinde bir tu ğ la yeri bo ş  bırakan kimsenin durumu 
gibidir. İnsanlar (evin) etrafını  dolaşı rlar ondan ho ş lanırlar ve ke şki 
binanın tamamlanmas ı  için buraya bir tu ğ la konmu ş  olsayd ı , derler. 
Bundan sonra Allah' ın Resûlü ş öyle buyurdu: İş te ben, o tuğ layım 020 . 

(T/ y) 	I j:,.;4 jfz.4 	 .Lvı j..44. 	Jt; — 

kt-:915 JI.3 	d/ 	C14  — 	 C..1!1 "_) LY:5-  

•°il 	4;L,. 

4.;  

3 . Ve Rastdu'llah (A. S.) dedi ki : Hasis ile sadaka da ğı tanın 
durumu (2 /a) gö ğüslerine veya köprücük kemiklerine kadar demir 
zırh giyinmiş  iki ş ahsın durumları  gibidir İkincisi, malından bir ş ey 
tasadduk ettikçe vücudundaki (demir) gömlek, parmak uçlar ına yar ın-
cıya ve izi silininceye kadar zâil olur. Hasis ise, ne zaman bir ş ey 
yerse yahut verme ğ i düşünse, (z ırhının) her halkas ı , bulunduğu yeri 
ayırmağ a —bir rivayette: s ıkmağ a— ba ş lar; hasis, halkayı  geniş letme ğ e 
çalışı r, fakat o geni ş lemez. 

•IJI; 	j?-) j!zç jt4 : 	 43,ıı 	_ 

j ı J ı 	 -Q5J ı 	c ıi,J,7- 

.1;.T 	 . ıyel 	 jb.;>ş 	c 

j t:sl ı 	2se, 	 ._>1:JI 4:e 

4 . Ve Rastdu'llah (A.S.) dedi ki : Benim durumum, ate ş  yakan 
bir kimsenin durumu gibidir: Etraf ayd ınlandığı  zaman, aleve giden 
pervane ve arzda bulunan böcekler ate ş e düşmeğe ba ş larlar ve o ş ahıs, 
onların ateş e düş melerine mani olma ğa çalışı r; fakat onlar, insana 
gâlebe çalarlar ve ate şe dalarlar. İş te bu benim ve sizin durumunuz- 

200 Yani İ slam ile daha önceki semavi dinler aras ındaki fark, daima aynı  olan nihtt'i 
bir itmam meselesidir. 
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dur: Ben sizi ate ş ten koruma ğ a çalışı rım: "Ate ş ten uzak durum. ate ş -
ten uzak durun"; fakat (beni dinlemezsiniz ve) bana galebe çal ıp ken-
dinizi ate şe atars ını z. 

‘-.-ç!P 	 : 	 Lu ı 	.Cu ı Ji,j  Jui3 _ o 

‘r ıp S 4 t+11; Li 

5 . Ve Rasiilu'llah (A .S .) dedi ki : Cennette (öyle büyük) bir a ğ aç var-
dır ki, bir binici, gölgesinde yüz sene (bine ğ ini) sürer de onu katedemez 2°'. 

li 	c 	: 	a:Jcp 	 Jt.; — 

4.5LIJ ı  vlsj;231_, 

	

Jl ı o ı p 	 c 

6. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki : Zan ( ş üphe) dan sak ının, zandan 
sakımn, zandan sakımn; zira zan, sözlerin en yalan ıdır. Birbirinizi 
aldatmayın 202 ; birbirinize hased etmeyin; ş ahsi ihtiraslardan dolay ı  
birbirinizle bozuş mayın; birbirinize bu ğzetmeyin; birbirinizle küsü ş -
meyin ve Allah' ın kulları , karde ş  olun. 

4:»1 	 — V 

.olı 1 315 	4)) Jl.a c}.4?. 

7 . Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki : Cuma günü bir saat vard ır ki. 
bir müslüman, o anda ibadet eder ve Rabb ından bir ş ey isterse, Allah 
ona istediğ ini verir. 

3k.4 	 .4t-<,5UJ 	k:1,P ı̂ı l (}0 c& 	jt; — A 

cı u 	J.41.».11 	 ;51L.,0 

,Ç P$L-<}' 	? (s.>1.f es-çj" 	 ç ı i 	e4JL,; 	 1 4.:3 

. 	eıe e.:b17,g4 	ero) 

8 . Ve Ras'ûlu'llah (A.S.) dedi ki : Gece ve gündüz melekleri, bir-
biri arkas ına size gelirler; sabah ve ikindi namazlar ında toplan ırlar; 

201 Bu hadis bn Hanberin Musned'inde yeralmam ış tır. 
202 Keza 136 No. mn son k ı smına bak. 
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sonra sizinle birlikte geceliyenler semaya yükselirler. Allah onlara so-
rar (o, onlar ı  en iyi bilendir): Kullar ımı  nas ı l b ırakt ınız? Melekler cevap 
verirler: Onlar ı  terketti ğ imizde namaz kıhyorlardı ; onlara geldik yine 
namaz kıhyorlardı . 

rb 	 •&5u,1 	 — 

e+u ı 	L51„e, 4_41 0314  

9 . Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: İ çinizden biri, ibadet etti ğ i 
yerde kaldığı  müddetçe ve abdesti bozuluncaya kadar, melekler ona 
du'a ederler ve derler ki: Allah ım, ona mağfiret et, Allah ım, ona 
rahmet et. 

:L<;5u. ı ., 	J ıi ı :51 	j^,c, 	J ı ;_, — 
<...ı .a; 14 41 .). 	4 s.) 1 

. Ve Rasiilu'llah (A.S.) dedi ki: İ çinizden biri Amin dediğ i 
zaman melekler de semâda Amin derler ve her ikisi de ayn ı  anda 
vukubulursa, geçmi ş  bütün günahlar ı  afvolunur. 

` 3̀ 	 JUji — NN 

tic.9 

11. Ve Ebrı, Hurayra dedi ki: Bir ş ah ıs, boynunda demir halka 
takılı  bir deveyi kurban etmek için götürüyordu. Rasülu'llah (A.S.) 
one dedi ki: Ona bin; adam cevap verdi: Yâ Rasülallah, bu kurbanl ık 
bir hayvand ır. Bunun üzerine Allah' ın elçisi: Sana yaz ıklar olsun, bin 
ona; sana yaz ıklar olsun, bin ona, emrini verdi. 

: 	Lulj,0 ‘,11 	Jt; i( 	/ y)_ Ny 

c*;lS vI c.11 	: I)/ 	 c.).4 	 Cy4 

jt4 	 1r:U :Jl; 

12 . (2 /b) Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: İş te ate ş iniz, Adem oğ -
lunun yakt ığı  bu ate ş , Cehennem ate ş inin yetmiş te biridir. Bunun üze- 
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rine dediler ki: Yâ 	 Allah'a yemin ederiz, e ğer böyle ise, 
bu bize kâfidir. (Allah' ın Rasülii devam etti ve ş öyle ) dedi: Cehennem 
ateş i, bundan 69 defa daha büyüktür ve hepsinin hararet derecesi, 
Cehennem ate ş inin harareti gibidir 203 . 

: ç2„, 	 — ı  r 
.« 	 » c 

13 . Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Allah mahlükat ı  takdir etti ğ i 
zaman bir yaz ı  yazd ı : "Rahmetim, gazab ım üzerine galip geldi", Bu 
yazı , Ar ş  üzerinde O'nun yan ındadı r. 

c 	 : 	 Jt; — 1 t 

.5kJi 

14 . Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: Muhammed'in hayat ı  elinde 
olan Allah'a yemin ederim, e ğer benim bildiğ imi siz bilmiş  olsaydını z, 
çok ağ lar, az gülerdiniz. 

j:di 1:51 	4::İP .111 J...A, 4-.■ı  I L) 	LA., 	1-  1  t 

• 
ATjıı  

14a . Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki: İ çinizden biri, dövü ş tüğü za-
man yüzden sak ınsın 2 ° 4 . 

,C131 	 — 1 o 

Ai ı2.. 	41;1; jy.I 	. 	j  y9 c j4.ş  5k.; 	Uy. 

15 . Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki: Oruç, bir kalkandır. Aran ı z-
dan biri, oruçlu oldu ğu gün, ne edeb hârici bir harekette bulunsun ne 
de böyle bir söz söylesin. E ğer birisi, onunla dövü şiir veya ona sövüp 
sayarsa, "ben oruçluyum, ben oruçluyum" desin. 

203 İ nsan o ğ lunun yaktığı  ate ş in harareti 100° olursa, Cehennem ate ş inin harareti 7000° 

yi bulur. Hz. Peygamber, rakamlara istinad eden bu tarifi ile insanlar ı  ikaz etmektedir. 

204 Bu hadis (No. 14a), 1bn Hanbel'in Musned'inde bulunmakla beraber, Hemmâm' ın 

her iki yazma nüshas ında da mevcut de ğ ildir. 
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‘,7^;1; 	: 	 J ıs, — N't 

46:4 	4..1„1,, a jr.t 	 4:4up 	1.  e:1,4211 .; 

16 . Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Muhammed'in hayat ı  elinde 
olan Allah'a yemin ederim, muhakkak ki oruçlunun a ğı z kokusu, Allah 
kat ında, misk kokusundan daha güzeldir. (Allah buyuracakt ır ki) 
"o, ş ehvetini, yiyecek ve içece ğ ini benim hatırım için terketti; bu oruç 
benim içindir; onun mükâfat ını  ben verece ğ im". 

L5.4 	(.1,;* : 	Atip 	 Jl; j — Nv 

j l•31 	It: 	ctş.,4* 	 4.:z.ı19 

:4:31 [4 ıı l] 

17. Ve Ras ıllu'llah (A.S.) dedi ki: Peygamberlerden biri, bir a ğ aç 
alt ında konaklam ış tı . Bir karınca onu soktu. Bunun üzerine e şyaların 
oradan alarak a ğ acı  ate ş e verdi ve bütün kar ıncalar ı  yaktı . Bu hâdise 
üzerine (Allah) ona vahyetti ki: "Bir kar ınca (nın kabahati) de ğ il mi? 
(Diğer karıncalarm kabahati ne idi?). 

'ıl91 	 L5.151j 	 — NA 

j  

	

j.ı.z.  ı  Î et..„;1 	‘ Lj 

18 . Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki : Muhammed'in hayat ı  elinde olan 
Allah'a yemin ederim, mü'minler üzerine me ş akkat korkusu olmasa 
idi Allah yolunda dövüş e giden sefer heyetinin arkas ında oturmazd ım; 
fakat onları  götürmek için (erzak ve hayvan bak ımından) kâfi kudret 
bulamıyorum; keza onlar da bana uymak ve benimle beraber olmak 
için kâfi kudret bulam ıyorlar ve kalpleri, benim arkamda kalmaktan 
ho şnut değ ildir. 

.43 ula k., cs; j-ğ  : 	4:1.c 1j,,o .C■11J j J  t; — 

jt; 

19. Ve Ras ıllu'llah (A.S.) dedi ki : Her peygamberin müstecab 
du'as ı  vard ır. Allah dilerse, ben du'âm ı  Kıyamet Gününde ümmetim 
lehine ş efaat için tehir etmek- di ğer bir rivayete göre: saklamak- isti-
yorum. 
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ta3 	Cy• 4L.,4 	.15,1j,4 	 — y 

.0.171) pul. s 	c 811 .l.72.1 	. o 4:41 

20. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki : Allah'a ulaş mak isteyen kimse-
ye, Allah da ula şmak ister; Allah'a ula şmayı  arzu etmiyen kimseye, 
Allah da ulaş mayı  arzu etmez. 

(T/y, 	 AW jAA jjUj—y\ 

	

u4se ı  (.:743 	‘s. o l.101. 	 ,Zul L54.p 

21. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki : (3 /a) Bana itaat eden kimse, 
muhakkak ki Allah'a itaat etmi ş  olur; isyan eden de muhakkak Allah'a 
Isyan etmi ş  olur. (Benim tarafımdan tayin olunan) "emir"e itaat eden 
kimse, muhakkak ki bana itaat etmi ş  olur; "emir"e itaat etmiyen kim-
se, bana itaat etmemi ş  demektir. 

:ı.PLJ 	'11 *+...3 	 — Y Y 

ç2..J1 	:(.11; 	 JU.I 

c9431 	 JUI )4.17 j 	 j 

:L1L; 

22. Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: Mallarını z ço ğ alıp taşı ncıya 
zengin, kendisinden zekât alacak kimsenin (bulunmamas ından) endi-
ş eleninceye kadar dünyan ın sonu gelmiyecektir. (Ve sonra ilave etti:) 
İ lim kald ırılacak, son saat yakla ş acak, kar ışı klık (fitne) zuhur edecek, 
herc çoğalacak. Sordular: "Herc nedir, ya Rasilla'llah? (Hazreti Pey-
gamber ş öyle) dedi: "Öldürmek, öldürmek". 

	

L9-›- 	 : 	 Lulj,4 L'W J 	Liti — yr 

l?I   Zlz2,4 

23. Ve Rasalu'llah (A.S.) dedi ki : İ ki büyük gurup birbiriyle çar-
pışı ncaya kadar k ıyamet günü gelmiyecektir. Gayeleri ayn ı  olduğu 
halde, bu iki gurup aras ında pek çok ölü b ırakan büyük bir k ıtal ola-
caktır. 
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• Lı.ı 1j,4 ‘& 1 	

• 

— Y f. 

.Lı,ı'lci J...)  4;1 	(g.15 	C.).4 	); 

24. Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki: Otuza yakın yalanc ı  ve sahte-
kâr (kezzâb ve deccâl) ç ıkıpta kendilerinin, Allah' ın Rast'ilü olduklar ını  
iddia etmedikçe k ıyamet günü gelmiyecektir. 

p.k 	

▪  

4,..1p 41ı 1j.„4 	Jli 

▪  

— Y o 

lıf:rj 	c.:'—^11 

L},;; 	 ‘tr:t.c ı  L.:2; 

25. Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: Güne ş  battığı  yerden doğma-
dıkça, K ıyamet Saati gelmiyecektir. Güne ş  (oradan) do ğduğu ve insan-
lar da onu gördü ğü zaman, hepsi de iman edeceklerdir. Fakat bu, in-
sanın imanının, kendisine fayda vermiyece ğ i bir ândır; çünkü o, daha 
önce iman etmemi ş  ve imanında her hangi bir hay ır iş lememiş tir. 

c'4;31.4,1b 	 j 	 £1,11 jj.vo J199 — 

L54.2.9 1:51i 	 L5..›-c .1,54• 

c 	11 ‘.9.:2:4 1:51 L:5,', .."•.;1.  

(1,11. cı 	 ıı  

.J.,4 LS c5j-t: 

26. Ve Rastdu'llah (A.S.) dedi ki: Namaz için ezan okundu ğu 
zaman, ş eytan, yellenerek (hide Ile) arkas ını  döner; öyle ki ezan ı  iş it-
mez. Ezan bitti ğ i zaman yüzünü döner; ibadete haz ırlanmak için (eza-
nın son kısmı) tekrarland ığı nda yine arkas ını  döner. 0 da sona erdi-
ğ inde, ki ş i ile zihni aras ında, onu me ş gul edici dü ş ünceler sokmak 
için (tekrar) yönelir ve namaz k ılan ş ahsa —daha önce dü şünmediğ i 
ş eyler için— " ş unu hatırla, bunu hatırla" deme ğe ba şlar; nihayet insan, 
namaz ı  nas ıl kıldığı nı  bilmeyecek duruma gelir. 

c cs'31. âu I 	9 4.2Ip 	 — YV 

4-5131;-.1:„. j.;2;1 .  lA 	Iy i j ltjl 	4.1:0 

j .4» 	:j19 
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27. Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki : Allah'ın sağ  eli doludur. Gece 
ve gündüz bol bol verilen nafaka dahi onu tüketmez. Gök ve yerin ya-
rat ıldığı  zamandan beri O'nun infak etti ğ i ş eyleri görmüyor musunuz ? 
Sağ  elindekinden hiç bir ş ey eksilmiyor. (Ve ilâve ederek ş öyle) dedi: 

O'nun Ar şı  su üzerindedir. Di ğer elinde ise tutma kudreti vard ır; 
(onunla) yükseltir ve alçalt ı r. 

	

LJP c.y.94 	 : • • Ja li ;•'s 	 J — YA 

<4.14.4 Aho 41.101.  (Y:A c:ro 	 jj. 	'e":  G klj 

28. Ve Rasülu'llcth (A.S.) dedi ki : Hayatım elinde olan Allah'a 
yemin ederim, içinizden baz ılarına öyle bir gün gelecek ki beni asla 
görmiyecek; (i ş te o zaman) beni görme ğ i, karı sını , çocuklarını , mal ını  
ve mülkünü bir arada görmekten çok arzu edecek. 

e- (.5 	 J1; 

▪  

— y‘ı  
L:P° j 	 j‹.! 	f c&-) 

29. Ve Rasiilu'llah (A.S.) dedi ki : Kisrâ (Iran hükümdar ı ) ölecek, 

ondan sonra bir daha Kisrâ gelmiyecek; Kayser (Bizans hiikümdar ı ) 

ölecek, ondan sonra bir daha Kayser gelmiyecek ve siz, onlar ın hazine-

lerini Allah yolunda sarfedeceksiniz. (Bundan sonra Hazreti Peygam-
ber,) harbin hud'a oldu ğunu açıklamış tır. 

1J.).»)  (.111 

▪  

- 

‘,/ t, 

30. Ve Ras'ûlu'llah (A.S.) dedi ki : Allah (Azze ve Cell) ş öyle buyur-

mu ş tur: "Sâlih kullar ım için, hiç bir gözün görmedi ğ i, hiç bir kulağı n 

iş itmediğ i ve hiç bir kimsenin hat ırına bile getirmediğ i nimetler haz ır-
ladım" (3 /b). 

	

Lc. 0 	- tA Lijj  : L, a ı  , ı j„.0 Lı,ı' I LJ 	J1; 

• 

— 

j 

	

L. 4. 	JAL.  
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31 . Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki : Sizi yalnız b ıraktığı mda –di-
ğ er bir rivayette: b ırakıldığı nızda-siz de beni yaln ız bırakınız; zira sizden 
evvelki milletler, peygamberlerine sual sormak ve onlarla ihtilâf etmek 
yüzünden helâk oldular. Sizi bir şeyden menetti ğ im zaman ondan sa-
kının; bir şey emredersem, gücünüzün yetti ğ i kadar onu yapma ğa-
bir rivayette: ba ş armağa– çal ışı n. 

c ö5ı.4 	11 	 4:W 	(.) 

• 

— wr 
5u  

32 . Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki : Sabah namaz ı  için ezan okundu-
ğu zaman içinizden biri, gusül abdesti almay ı  gerektiren bir durumda 
ise, o günün orucunu tutmas ın 2 ° 5 . 

41 1 	 Jl; 

• 

-- 

5, 4.1 	 lıe 

33. Ve RasCı lu'llah (A.S.) dedi ki: Allah' ın 99, (yüzden bir eksik) 
ismi vardır; bu isimleri zikreden 2" kimse, Cennete girer. Allah, (aded 
itibariyle) tek (bir) dir, tekleri sever. 

‘5.4 	 jâ; 	 A İP .00 	

▪  

- 

. 44p 	 ,..5A 	c j;-.11 3  J111 j 4:1p j:;z:4 

34 . Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki : İ çinizden biri, mal ve yarat ılış  
bakımından kendisinden üstün bir kimse gördü ğü zaman, daha yüksek 
olana değ il de daha a şağı  olana baksm 2". 

d„., ı ,i c 	j j4.1, 	p 	

▪  

— 

35 . Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki : Bir köpek, birinizin kab ına 
ağ zını  soktuğu zaman, o kab ı  temizlemek için yedi defa y ıkas ın. 

205 Bu, ya daha sonra neshedilmi ş  bir emirdir, yahutta sadece oruç aylarmda, ş afak 

söktükten sonra kadma yakla şmamağı  belirten bir mana ta şı r. 
206 Buradaki "zikir", isimleri ezbere bilmek manas ında değ ildir; fakat insan ın her türlü 

hareket ve fiillerinde, Allah'm s ıfatlarının ehemmiyetini hat ırda tutmaktır• Allah, her yerde 
hazırdır. kadirdir, alimdir, hüküm gününün sâhibidir v.b. Şüphesiz, bu, insan ı  bütün kötülük-
lerden ahkor ve onu fazilete sevkeder. 

207 Bu, Allah'a şükretmek ve hasetli ğ i önlemek içindir. 
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36. Ve Rasalu'llah (A.S.) dedi ki : Muhammed'in hayat ı  elinde 
olan Allah'a yemin ederim, gençlerime odun demetleri ta şı malarını  ve 
bir ş ahsa da camaata namaz k ıldırmas ını  emretmeyi, sonra da (cema-
ata i ş tirak etmiyenlerin) evlerini, içindekilerle birlikte ate ş e vermeyi 
(ne kadar arzu ettim). 

• 	• 	J31- 	i23 	 ‘11 U".° 	J.„9"") 

37. Ve Rasisı lu'llah (A.S.) dedi ki: Korku ile yard ım olundum 208 ; 
ve bana manâ dolu söz —bir rivayette: konu ş ma (kelâm)— verildi 209. 

	

.12.;;I IDI : 	 _ 

j 	 Q.t,c: 5k; 

JI  

38. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Birinizin takunyas ının tasmas ı  
veya kayı sı  koptuğu zaman, tek takunya ve ç ıplak ayakla yürümesin; 
ya her iki aya ğı na da takunya giysin, yahutta her iki aya ğmı  ç ıplak 
bıraks ın. 

	

J.:d1 (..5Tc) 1 	: 	 .1'3fl 	— r‘ 

j1.1 ►  Ait!  jS.1 3  ‘4•J-ı; 

	

ciA 	 4.,.ıp 

39. Ve Rasulu'llah (A.S.) dedi ki: (Allah Ta'âlâ ş öyle buyurmu ş -
tur:) İnsan o ğ lu nezir yapmakla, benim kendisi için takdir etmedi ğ im 
hiç bir ş eyi elde edemez; fakat nezir yapmakla benim kendisi için tak-
dir ettiğ im ş eyi elde etti ğ i zaman, ben, cimriden (bir miktar sadaka) 
çıkarmış  olurum ve o da önce hiç vermemi ş  olduğu ş eyi vermi ş  olur. 

208 Yani kavga etmemekle. 	209 Yani söz, çok manâ. 
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40. Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki: Allah Ta'âlâ ş öyle buyurmu ş -

tur: Sadaka ver, ben de sana (daha fazlas ını) vereyim. (Ve Hazreti 
Peygamber), harbin hud'a oldu ğunu açıkladı . 

5 -) (Y° 	 .5J J.4a1JI 	Ju i  — t N 

	

'51 1 4111 4s2j  3,LÇ 	 AJ J U; 

J:Ti £1/ t ı  

41. Ve Rasalu'llah (A.S.) dedi ki: Meryem o ğlu isâ, bir adam ın 
hırsı zlık yaptığı nı  görünce ona sordu: 210  [Hırsızlık mı  yaptın? Adam, 

şu cevab ı  verdi: O'ndan ba şka ilâh olm ıyan (Allah'a) yemin ederim 
ki hayır. Bunun üzerine isâ ş öyle dedi: Allah'a iman ve kendi gözümü 
tekzib ederim 2". 

	

: 	4:Ip 	 y 

42. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki : Ben, size ne bir ş ey veririm ve 
ne de sizi ondan menederim. Ben sadece bir hazinedâr ım, emrolundu-
ğum ş ekilde korum. 

4U. 	1,.1 ıi ı  (T/ t) : 	 J ıi i  — £ 1. 

de./ cf ci t; I. j 	I,acSj19 L.5.«.) L.5 	1_9;49 	4IP j;2.3::• 

d„o 	 ,g111 

43. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: (4 /a) İ mam, sadece kendisine 
uyulan bir kimsedir; (bu bak ımdan) ona ayk ırı  hareket etmeyiniz. 
O, tekbir aldığı  zaman, siz de al ınız; rüldi`a vard ığı  zaman, siz de öyle 
yapınız; o, "semi`allahu li-men hamideh" dedi ğ i zaman, siz de "Alla-
humma Rabbenâ leke'l-hamd" deyiniz. O secdeye vard ığı  zaman, siz 
de secde ediniz. O oturarak k ıldığı  zaman, siz de öyle yap ını z. 

210 Berlin nüshasmda ilk noksan varak, burada ba şlar. 

211 Allah'a yemin etmenin ehmmiyetini belirtmektedir. 
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44. Ve Rasillu'llah (A .S .) dedi ki : Namazda saffı  düz tutunuz; 
çünkü saffın düzgün olmas ı , namaz ın güzelliğ indendir. 

JU i  — t o 

Jli; ?‘„,; .) 11 	 (..3T 

ol.;:12..„01_, G 	cjs- 	o l6pi 4_451 

J.,; 	j„it 	 J.. 	: Jt; 	:dt; 

csuira 

45 . Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki : (Bir gün) Adem ve Mûsâ, birbirle-
riyle münaka ş aya girdiler. Mûsâ dedi ki: İnsanları  yoldan çıkaran ve 
onları  dünyaya kovduran Âdem sen de ğ il misin? Adem, şu cevab ı  verdi: 
Alrah' ın, her ş eyin ilmini verdiğ i ve risaletiyle onu insanların en üstünü 
yaptığı  Mûsâ da sen değ il misin? Mûsâ "evet" deyince, Âdem, sözüne de-
vam etti ve ş öyle dedi: (O halde) ben yarat ılmadan önce, ne yapaca ğı mın 
(Allah tarafından) takdir olunmasmdan dolayı  beni mi mes'ill tutacak-
sın? Bu delile dayanarak Âdem, Mûsâ'y ı  (münaka ş ada) mağ liip etti. 

C t 	 (,.` 
	 JI; J — t bk 

j 01.>Li :Lit; Jee^9 4.5.4 

Cf 13. Lç i 	J L:JAcs..  :J ı.; ? Ls.;Lp 	çş t 

46. Ve Rastdu'llah (A .S .) dedi ki : (Bir gün) Eyyûb ç ıplak bir va-
ziyette y ıkanırken, alt ından bir çekirge sürüsü üzerine dü şmeğe ve 
Eyyûb da onları  elbisesine toplama ğ a ba ş ladı . Bunun üzerine Rabb ı  
ona hitaben şöyle buyurdu: Ey Eyyûb, ben seni, bu gördü ğün ş eyler-
den müste ğni kılmamış  mıydım? Eyyûb şu cevab ı  verdi: Ey Rabb ım, 
ona ne şüphe; fakat ben, bereketinin bollu ğu üstünde bir zenginli ğ ine 
sâhip değ ilim ki. 
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47. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Kur'ân, Davad için kolayla ş -
tırıldı . Atlanmn ko şumlu olmalarını  emrederdi de at ına takım vurul-
madan önce Kur'an' 212  okur tamamlard ı . Kendi alın teriyle kazand ığı  
ş eylerden ba şka bir şey yemezdi. 

: 	43A ci .̂0 	

• 	

A 

‘.5,4 	Ç:7W) 

48. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Salih bir kiş inin ru'yas ı , pey-
gamberliğ in kırkalt ıda biridir. 

: 	 j.,0 J11 J J cit; 

• 

— t q 

j1,21 3  c „tp1211 

49. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Küçük büyüğe, yürüyen otu-
rana, az ço ğa selam verir. 

L;ş - Q41:,31 j31.11.  Jlit y : 	L/U.0 	j t; 

▪  

— 

(43b,41 ., ıbo.14. 	ı, 	 c4-.141 1 1 411 'S/ Ii1l; 1.5U ..:11 1 1 

• 

50. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: İnsanlar, "la ilâhe 
deyinceye kadar, onlarla muharebe etmekten asla vazgeçmem. "La 
ilahe illa'llah" dedikleri zaman, ödenmesi gereken haklar ı  müstesna, 
kanlarını , mallarını  ve canlar ım benden (yani benim hücumumdan) 
korumuş  olurlar. Bu kimselerin hesaplar ı  da artık Allah iledir. 

Jt.a; 	 4. ıp 	 Ju i  — o 

: 

e - 	c 	 £i citz, 	 Lymt;11 

212 "Kur'an" kelimesi, burada, müslümanlar ın kitabı  Kur'ân'a değ il, fakat Eb ıl Davûd'a 
gönderilen "Zebrır"a dalâlet etmektedir. 
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44-j tr:iaÜl 	 JUI 1419 .L%31,4 tr\:, ıı  

c*JU 	 ) 

51. Ve Ras ıllu'llah (A.S.) dedi ki: (Bir gün) Cennetle Cehennem 

münaka ş aya giri ş tiler. Cehennem dedi ki: Zalim ve kibirli olanlar ın 

yeri olarak tercih edildim. Bunun üzerine Cennet: Nas ıl olur ki, bana 

zayıf, âciz ve basit olanlardan ba şka hiç kimse girmez, dedi. Allah, 
Cennete hitap etti: Sen, benim rahmetimsin; kullar ımdan istediğ ime, 

senin vas ı tanla rahmet ederim. Sonra, Cehenneme hitaben: Sen de be-
nim azab ımsın; kullar ımdan diledi ğ ime seninle azab ederim. Her iki-

niz de dolacaks ınız Cehennem, Allah Ta'âlâ aya ğı nı  üzerine koyupta 
o, yeter, yeter diye ba ğı rmad ıkça dolmayacakt ır 213  Ancak bundan 
sonra, kendisini dolmu ş  bulacak ve içindekiler, birbirlerine kar ışı p topla-

nacakt ır. (Cehennem ne kadar dolarsa dolsun) Allah, halktan hiç birine 
zulmetmez. (4 /b) Cennete gelince, Allah onun için ba şka halk yarata-

caktı r. 

	

atip 	J.4 .311J.).,...) J19,—  o ff' 

52 . Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki: Biriniz, tabn hacetini gör-

dükten sonra temizlenmek için ta ş  parçaları  kullanırsa, bunlar ın sayı -

larını  teklesin. 

jlp.; aul JI; 	 0.,ı 1j„o 	— 
Ili 	 c 	.ı3 trgt l;1; :1;.~^- 4;4"(...); 

L.>U .t4)k-w,ı ) 	Lo 	 J.,<we?.  

	

. ı4.t.ac 	uti 
53 . Ve Rasrdu'llah (A.S.) dedi ki: Allah Ta'âlâ buyurmu ş tur ki: 

Kulum, iyi bir iş  yapaca ğı nı  (kalben) söyledi ğ i zaman, o iş i yapmasa 

bile, onun için bir iyilik yazar ım; o i ş i yaptığı  zaman da, on mislini 

yazar ım. Fakat kötü bir i ş  yapaca ğı nı  söylerse, onu yapmad ıkça bağış -

larım; yaparsa, (kötülük hanesine) bir misliyle yazar ım. 

213 Bir çuvalm, el yan ında ayakla da çi ğnenerek s ıkı  bir şekilde dolduruldugu, günlük 

hayatta daima tekerrür eden olaylardand ır. Hadisteki bu manâ, günlük hayattan mecazd ır.. 
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j 	 ,5,11 j.„4 Z Li 	— 0£ 

cjy.  

54 . Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki : Allah'a yemin ederim, içiniz-
den birinin, Cennetten elde edece ğ i bir kamçı  ba ğı  (kadar yer), yerle gök 

aras ındaki ş eylerden daha hay ı rlıdı r. 

J ı i i  — oo 

:J 	j› :41 	 J ı *k.  j.  41 

‘.4.)J c:Ai :4J J92::;  •e*;  

55 . Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki : E ğer içinizden biri için, Cennette 
alâlade (a ş ağı  derecede) bir yer haz ırlanı rsa, ona ş öyle denilir• "iste". 

O, tekrar tekrar ister; bunun üzerine ona sorulur: "Istedin mi ?"] 214; 

o, "evet" der. Bundan sonra Allah ona "istedi ğ in her ş eye, bir misli 

fazlas ıyle sâhip oldun" buyurur. 

c 	 — 

	

j ı,2A1 j 	 .; c Z,,L.:4 

56 . Ve Rasfilu'llah (A.S.) dedi ki : E ğer (benim için) Hicret olmasa 
idi, Ensar 215  dan biri olurdum. Halk bir dere veya vadiyi, Ensar da di ğ er 

bir dereyi tutsa idi, ben, Ensarla birlikte onlar ın derelerini tutard ım. 

	

'sy 	 zu ı 	— 0 V 

	

j>„ı11 	 <,1,121I 

57 . Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki : İ srail oğulları  216  olmasa idi, 

yiyecek bozulmaz, et kokmazd ı ; Havvâ 217  olmasa idi, hiç bir kadın 

kocas ına ihanet etmezdi. 

214 Burada, Berlin nüshas ındaki ilk eksiklik son bulur. 
215 Yani Medineli müslümanlar. 

216 Yiyecek biriktirmeleri hk. bak: Kur'ân, III. 49. 

217 Yasak ağaca yanaş ması  için ş eytanın igvası  ile Ademe telkinde bulunmasından dolayı  
olacak. Bak: Kur'an, II. 35 ve VII. 19-21. 
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58. Ve Rasalu'llah (A.S.) dedi ki: Allah, Âdem'i kendi süretinde 
yaratt ı 218 : Boyu, 60 kulaç (zira') idi. Onu yaratt ığı  zaman, dedi ki: 
"Git ve şuradakilere selam ver, —Orada meleklerden bir gurup oturu-
yordu— ve senin selâm ına ne cevap vereceklerine dikkat et; —di ğer bir 
rivayette: sana selam verecekler—; zira bu, senin ve senin çocuklar ının 
selamı  olacak". Bunun üzerine Adem oraya gitti ve "es-selâmu aley-
kum" dedi. Melekler de ona "ve aleyke's-selâm ve rahmetu'llah" diye-
rek ve "ve rahmetu'llah" sözünü de ilave ederek cevap verdiler. (Haz-
reti Peygamber devamla) dedi ki: Cennete girecek olan her ş ahıs, Adem 
suretinde ve 60 kulaç uzunlu ğunda olacak. Mahlükat (insanlar), bu güne 
kadar daima küçülegelmi ş tir 2 ". 

‘:"91. 1 4j4° 	‘L"_, 	 J 1;., - 04‘ 

: 4.! 

,±„U 	 c 	Jp ,I ■ J ı  
:41 cj;3 	 :J ı; 	4.11.CW .ş) (T/o) : J1; 

J"; t. 	 c 	 c5ti 

(:)-51 1.9 	Jli 	:Jti 	a. 	. Jl; 	tr.  

11‘.4 j  J1:1 .3 	 Jli . 

(;,...)123 ı 	 c 	: 

218 Keza bkz. Incil, Genesis, I. 27. Anla şı ldığı na göre, Allah, i ş itme, görme, konu şma, 
dileme, bilme, yaratma v.b. sıfatlara sâhiptir; güne ş in su üzerinden aksetmesi gibi, fakat di ğer 
mahlukat arasmda bulunandan daha üstün bir derecede, ş üphesiz insan da aym nisbette bu s ı-
fatlann aksine mazhar olmu ş tur. 

219 Bir çok Garph modern biolojisler de bu görü şe sâhiptir. Herbert Kühn, Das Er-
wachen der Menschheint (s. 14) inde der ki: Me şhur Carl von Linne de Adem ve Havva'mn dev 
cüsseli olduklar ı , fakirlik ve yoksulluk yüzünden boylarmın nesilden nesile azald ığı  görü şünde 
idi. 
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59 . Ve Rasâlu'llah (A.S.) dedi ki: ölüm meleğ i Masâ'ya gelerek 
ş öyle dedi "Rabbına icabet et". (Hazreti Peygamber) ilave etti: Bu-
nun üzerine IYI-asa, ölüm mele ğ inin gözüne vurdu ve onu parçalad ı . 

Melek, (Aziz ve Celil olan) Rabb ına döndü ve O'na ş öyle dedi: "Sen 
beni ölmek istemiyen bir kuluna gönderdin, o da benim gözümü par-
çaladı . (Hazreti Peygamber devamla) dedi ki (5 /a): Bunun üzerine Allah 
onun gözünü iade etti ve ş öyle dedi: "O kuluma git ve sor: Senin arzun 
hayat midir? E ğer bunu istiyorsan, elini bir bo ğ anın arkas ı  üzerine 
koy; elin ne kadar k ıl kaplarsa, o kadar sene ya ş ars ın". Masa sordu: 
"Sonra ne olacak? Melek cevap verdi: "Sonra öleceksin". (Masa): 
Eğer böyle ise erken (ölmek) daha iyi" dedi ve ilave etti: "Rabbim, 
beni bir ta ş  atım mesafe ile, mukaddes araziye daha çok yakla ş tır9,220 

Rasalu'llah (A.S.) dedi ki: E ğer ben orada olsa idim, size k ı zıl bayır 
yanındaki yol kenarında onun kabrini gösterirdim. 

: 	k ıp 	 Jui  - •ı . 

:Ii1l2; 	 (:)1S", c 	 et-ixou. 	51, 

SJA 	Jl9 	4; er 	 e L. 

(j."; : J9 c ofi 	 J1; 	j›;.›...11 j:;:i 

I 	 L.;"; c ..j r.".• 

C 419' 	C 4.j. 	 r t2i 	ji;  • C.fl• &• 	" 	L4 C  

j 't 	 4.A c £11L, 	 cila; 	̂Z-U.  

• .>""44i. 

60 . Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki : İ srail oğulları , çırıl çıplak yı -
kamrlar ve birbirlerinin mahrem yerlerini görürlerdi; halbuki Masa 
tek ba şı na yıkanırdı . (Bir gün) dediler ki: "Allah'a yemin ederiz, Masa-
yı  bizimle birlikte y ıkanmaktan meneden husye iltihab ından ba şka bir 
ş ey değ ildir". Hazreti Peygamber devam etti: Bir gün Masa, y ıkanmak 
için ayrılmış tı ; elbiselerini bir ta ş  üzerine koydu; fakat ta ş , elbiseleriyle 
birlikte yuvarlanma ğa ba ş ladı . Masa, "elbisem, ey ta ş , elbisem ey ta ş  
diyerek ta şı n arkas ından ko ş turanca, İ srail oğulları  Masa.'nın mahrem 
yerlerini gördüler ve dediler ki: "Allah'a yemin ederiz, Masâ'da hiç bir 
ş ey yokmuş ". Hazreti Peygamber ilave etti: Müsâ'n ın mahrem yerleri 

220 Mı sır'ı  terkederek, yerle ş mek üzere Filistin'e gidiyordu. 
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görününce ta ş  durdu; Mösâ elbiselerini ald ı  ve ta ş a vurma ğ a ba ş ladı . 
(Haberin râvisi) Ehö Hurayra diyor ki: Allah'a yemin ederim, ta şı n 
üzerinde Milsâ tarafından bırakılmış  altı  yedi darbe izi vard ı r. 

	

L),,k),,J1 :;}5-* 	

▪  

— 

61 . Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: (Gerçek) zenginlik, mal çoklu-
ğundan değ il, nefsin hiç bir ş eye muhtaç olmamas ındandı r. 

41) 	: 	 — •kY 

gjA 

62 . Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki : Zengin bir kimse tarafından 
verilen bir sözün yerine getirilmemesi ve (bir müddet) uzat ılması , bir 
nevi zulümdür. E ğer içinizden biri, zengin bir adamla böyle bir i ş e 
giriş miş se, onun pe ş ine düş sün. 

411 J.,4 	Jli 

▪  

— •tr 

	

;o. ,Cıı 1 yi 	J c ,LS5k.4 	 4:)t5e..  j. 

63 . Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Kıyamet günü, Allah' ın hidde-
tini ayakland ıran insanlar ın en kötüsü ve en gâfili, "krallar ın kıralı" 
denilen kimse olacakt ır; Aziz ve Celil olan . Allah'tan ba şka Melik yoktur. 

▪ — t 

L  Le; 	j4 .,;)1 4.!  J caji 

64 . Ve Rasâlu'llah (A.S.) dedi ki: Bir zamanlar iki elbise içinde 
kas ıla kas ıla yürüyen bir ş ahıs vardı  ve kendisi, kendi nefsine gurur 
veriyordu. (Bir gün) arz, bu adam ı  içine çekti 221 ; ( ş imdi) kıyamet günü-
ne kadar, orada s ıkıntı  içinde kıvranacakt ı r. 

aya J 	: 	43.1j,..,0 411J J...J  Ji, _ 

65 . Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki : Aziz ve Celil olan Allah buyur-
muş tur ki: Ben, kulumun benim hakk ımdaki zannına göreyim. 

221 Bunun lUrisın olmas ı  muhtemeldir. Bkz. Kur'an, XXVIII, 76-81. 
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66 . Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: Her do ğ an kimse, bu fıtrat 
(Islam) üzere do ğ ar; sonra, anas ı  veya babas ı , onu yahudi veya hristi-
yan yapar. Meselâ siz, (büyütmek için) hayvanlar dünyaya getirtir-
siniz; yeni do ğ anların kulak veya burunlar ını  siz kesmedikçe, onlar ın 

kulaks ız veya burunsuz do ğ duğunu görür müsünüz ? (Hazreti Peygam-
bere) sordular: "Ya Rasfilallah, çocuk iken ölen inanm ıyanlar hakk ın-

daki görü şün nedir (Hazreti Peygamber) şu cevab ı  verdi: Onlar ın ne 
yaptıklar ını  Allah daha iyi bilir. 

:9  a lz 43Jj.. 	 — `lV 

: Jl; 	: 

JL; 4:cğ  

67 . Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: Insanda bir kemik vard ır ki, 
toprak onu hiç bir zaman eritmez. İnsan, kıyamet günü bu kemikten 
terkib olunacakt ır. (Hazreti Peygambere) sordular: "Bu hangi kemik-
tir ?" (Hazreti Peygamber) dedi ki: Belkemi ğ inin nihayetinde bulunan 
acamdır. (Râvi) Ebu'l-Hasan ş öyle der: "kelime, 'acabt ır; fakat onu 
mim harfiyle söylemi ş tir." 

LI c JI.v9Jl j LI ci„.0 ‘&1 J 	— 'tA 

‘i ı 	 j.,41; ‘'..I;U 

.Z;lio 

68 . Ve Rasâlu'llah (A.S.) dedi ki: (iki oruç aras ını) birle ş tir 
mekten çekinin. iki oruç aras ını  birle ş tirmekten çekinin. (Hazreti Pey-
gambere) sordular: "Sen birle ş tiriyorsun, yâ Ras ıllallah". (Hazreti 
Peygamber) dedi .ki: Ben sizin gibi de ğ ilim. Ben gecelediğ im zaman 

Rabb ım beni doyuruyor ve susuzlu ğumu gideriyor. Siz, kudretiniz 
nisbetinde i ş  yüklenin. 
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11 	 43.ı 1j,.4. Z.)1J ..9,0 	

▪  

— `V‘ 

.0-.XJ L:2 b 	 's? 4;1 

69 . Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki: Uykudan kalktığı mz zaman, 
elinizi yıkamadan önce, abdest için su kab ına sokmayın; çünkü uyku 
esnas ında elinizin nerelerde kald ığı nı  bilemezsiniz. 

cj 3L j5" 	 1 ‘.1 j  JI; 

▪  

— v 

: 	 P 	.12.; 

c 	LL<1 ı , 	c 	 ; c lt Ip 

LçAI 	,Z4-ı„.0 ‘;5Loiljl 

70 . Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: İ nsanların, küçük bir kemik 
parças ını  hediye etmeleri bile, güne ş in yükselme ğe devam etti ğ i müd-
detçe sadaka yerine geçer. (Ve yine dedi ki:) İ ki ş ahıs aras ını  adilâne 
halletmek de keza bir sadakad ır. Bir ş ahsa, hayvamna binmesinde 
veya e şyalarının ona yükletilmesinde yard ım etmek yine bir sadakad ır. 
Güzel bir söz, sadakad ır. Namaza do ğ ru at ılacak her ad ım, sadakad ır. 
Yol üzerinden güçlük verici her hangi bir engeli kald ırmak da yine bir 
sadakadı r. 

Li a, _6*, 	 ,i3j,,c■ 	 — 

71 . Ve Rasâlu'llah (A.S.) dedi ki: Hayvan sâhibi, hayvanlar ının 
hakkını  (zekat ım) ödemediğ i zaman, (bu hayvanlar), k ıyamet günü o 
ş ahsa musallat edilecek ve onun yüzünü ayaklanyle tekmeliyecektir. 

Jti j  — VY 

4;4 	, 111' lz 

14 4 	G 0* .12G,G1f.  

72 . Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki: İ çinizden birinizin hazinesi, 
kıyamet günü, saçlar ı  dökülmüş  bir ejdere dönecek. Sahibi ondan kaç-
maya çal ış acak. fakat o, sâhibinin pe ş inden ko ş acak ve ba ğı racak: 
"Ben senin hazinenim" (Hazreti Peygamber) ilave etti: Allah'a yemin 
ederim, onu yakalay ıncaya kadar kovahyacak ve lokma lokma edecek. 
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73 . Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Durgun ve akıntı sı  olmıyan, 
fakat y ıkanmağ a elverişli olan suya iş enmez. 

.111j„0 	Jt;„, — Vt 

c›.<_.„4,11 	 j  ;14:g1,11 (..)..t;11 	Li912J ‘.5,111 

C.,12k y, c.1" 1"3  JL?. 	 ‘.5 "" 1  
74 . Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki : Muhtac olan kimse, halk ara-

sında dola ş arak bir veya iki lokma, yahut bir veya iki hurma kazanan 
dilenci değ ildir. Muhtac, o kimsedir ki, ihtiyaçlar ım temin edemez. 
halktan isteme ğe utanır ve halk, ona sadaka vermek için halini bilmez. 

L61‘.! 	.0.1.  )1.1 	41 	 41:W J.,0 £I1 I j 	Jti, 	 vo 

	

j 	 (*.)A' ' 1.3 (T/ ) ) ,4;4 yl 

75. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Bir kad ın, kocas ı  evde iken, 
(i ş inin çokluğu dolayısiyle) kocas ının izni olmadan oruç tutmaz; keza 
kocas ının izni olmadan, ba şka birisinin eve girmesine müsaade etmez. 
Kadının, kocas ının kazanc ından, onun emri olmaks ı zın verdiğ i sada-
kanın yarı  ecri kocas ına aittir 222 . 

- 

	

_ 414 :J ı; _ 	 J..,9 4:),. 

76. Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: İ çinizden hiç kimse ölümü is-
temesin ve o gelmeden, onun için dua etmesin İ çinizden biri öldü ğü 
zaman, onun ameli —di ğer bir rivayette: eceli— son bulur. Mü'minin 
yaşı nın uzunluğu, onun, sadece hayr ını  artırır. 

222 Bu, sadaka vermekten has ı l olan ecirdir, yoksa kadmm, kendisine ait olm ıyan şeyi 
sadaka olarak verdi ğ ini kocasına bahsetmesinden de ğ il. 
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riğı  

77 . Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki : Hiç biriniz üzüme "kerm" de-
mesin; zira "kerm", müslüman ki ş idir 223 . 

Cr. 	 : 	 cil;) — VA 

	

(s.:01 4.! JU ,L. tic's 	o jUip j i l.72pJ1 

L=1:-4 	ti.9,yi ‘!--1:' 	. 	 JUJJI 

J ıi; 	ı..ft 	. ı ıri 	 (s;, csjı1 ■ JU 

d: iy i JUI ?-ıI j  UÇJI: 

	

c 	r5W ı 	: J ı  
78. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki : (Bir gün) bir ş ahıs, diğ er bir ş ahıs-

tan bir tarla sat ın aldı . Alı cı  bu arazide alt ın dolu bir küp buldu ve 
diğ er ş ahsa dedi ki: "Alt ımnı  benden al; çünkü ben senden yaln ız arazi 
satın aldım, alt ın sat ın almadım". Araziyi satan ş ahıs ona şu cevabı  
verdi: "Ben sana araziyi ve o arazide bulunan her ş eyi sattım". Bunun 
üzerine, hakem olarak bir ba şka ş ahsa ba şvurdular. Hakem onlara 
sordu: "Çocuklar ınız var m ı  ?" Onlardan biri, "benim bir o ğ lum var" 
diğeri de "benim bir k ı zım var" dediler. Bunun üzerine hakem onlara 
dedi ki: "Çocuklar ını zı  birbiriyle evlendirin; bu alt ının (bir kı smını ) 
kendiniz için 224  harcayın; bir kısmını  da tasadduk edin. 

1 51 d>.1, 	c..AT : 	j.„ 	 vtk 

: 	 ex; 	j3li 

c 	11 

79. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki : Bindiğ iniz devenizi kaybettik-
ten sonra, onu tekrar buldu ğunuzda sevinmez misiniz ? "Evet, yâ 
Rasüla'llah" dediler. (Hazreti Peygamber devam etti:) Muhammed- 

223 "Ineb" ve "kerm" kelimeleri, üzüm manösmda kullan ılır; bununla beraber kelimenin 

kökü, âlicenâpl ık ve cömertlik manalar ındadır. Bu sebeple belki de Hz. Peygamber, bu 

mühim kelimenin sadece üzüm manâsmda kullan ılmasını  uygun bulmamış tır. 
224 El-Ruhari, "kendiniz için" yerine "ikisi için" ibaresini kullanm ış tır. 
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in hayat ı  elinde olan (Allah'a) yemin ederim ki, kulu, (pi şman olup) 
teybe ettiğ i zaman, Allah, onun tevbesinden, kaybetti ğ iniz deveyi 
bulduğunuz zamanki memnuniyetinizden çok daha fazla memnun olur. 

isi :JIS 	 j &L..It- 	 (it; 

• 

- A 

jt ..41; 	 (jUI; 1;1 , 

•tı mt — 	I :LiU" 	— 	c 

80. Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki : Aziz ve Celil olan Allah buyur-
mu ş tur ki, kulum bana ula ş mak için bir karış  ilerledi ğ i zaman ben ona 
bir kol boyu (dirsekle parmak ucu aras ı  kadar) yakla şı rım. O bana 
doğru bir kol boyu ilerledi ğ i zaman, ben ona iki kol boyu (bir kulaç) 
yaklaşı rım. O bana bir kulaç ilerledi ğ i zaman, ben ona giderim —bir 
rivayette: ona do ğ ru süratle ilerlerim—. 

: 	zoj, 	

• 

m 

.1•JI. (4  

81. Ve Rasttlu'llah (A.S.) dedi ki : Abdest aldığı nız zaman, bur-
nunuza suyu çekin, sonra onu d ış arıya ç ıkart ın. 

ch-y. 	 (s.111 j 	 .5i1J 	JUi 

• 

— AY 

. cj.c. 	 cy4 

82. Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki : Muhammed'in hayat ı  elinde olan 
(Allah'a) yemin ederim, elimde Uhud da ğı  gibi altın olsa idi, yanımda 
bundan tek bir dinar kal ıpta onu benden alacak bir kimse ç ıkıncaya 
kadar, üzerimden üç gün geçmesini istemezdim; (Allah önünde) benim 
üzerimde borç olarak tuttu ğum hiç bir ş ey yoktur. 

: 	 j„, 	Ju i  — Ar 

	

/ 	.( 
83. Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki : Yemeğ in hararet ve duman ın-

dan sizi müste ğni kılan a ş çı , yeme ğ inizi —bir rivayette: yeme ğ i — size 
getirdiğ i zaman, onu da sizinle birlikte yeme ğe davet edin; hiç olmazsa 
eline bir lokma koyun— bir rivayette: eline verin—. 
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: 	« (3 .) » : 	j 	 j 	(..bI » j 't 

« 	» : 	(( L9.41 	(.5..Xtc » 	 » 

. 	5k:c- » c « 

84. (6 /b) Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: Hiç biriniz (efendi mana-
sma) "rabb ına su ver", yahut "rabb ına yiyecek ver", yahutta "rabbm 
için ışı k tut" demesin. Yine hiç biriniz. (ayn ı  manâda) "rabb ım" deme-
sin, "efendim" desin; "kulum" "ümmetim" demesin, "o ğ lum", "kı zım", 
"evladım" desin. 

441.  A■1 1 }Oa»J^ ^, JL+, — na  

‘.-).91. 	 .4;:i J4.21  

Ğ;j3 g  'S/1 () 4 	j 	.41,,,;22 	 j e  

L:9 	 41 	4;1, 	j..  

85. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Cennete ilk girecek olan gurup, 
yüzleri, on dördüncü gecenin ay ışığı  gibi parıldıyanlar olacakt ır: Onlar, 
orada ne a ğı zlarından, ne burunlarmdan ve ne de ba şka bir yerlerinden 
hiç bir ş ey ç ıkarmıyacaklard ır. Onların kabları  ve tabaklar', alt ın ve 
gümü ş ten, buhurdanl ıkları , ödağ acmdan olacakt ır ve onlardan misk 
sızacakt ır. Her birinin iki zevcesi bulunacak ve o kadar güzel olacak-
lardır ki, etlerinin alt ında, bacak kemiklerinin ilikleri görülecektir. 
Orada bulunanlar, aralar ında ihtilafa dü ş miyecekler bir birlerine dü ş -
man olmıyacaklardır; ve onlar sabah ve ak ş am, Allah' ı  zikredecekler-
dir. 

4.111 	 Lül 	 — 

c 	J1 43-14- 	 ‘5,4.1 	1;1 lr I . 4;21:* ‘:) 

zA:2 r9, lr 	;.J. J;  ;15_3 551,4 

86. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki : Allahım, ben, seninle, senin 
hiç bir zaman bozmıyacağm bir anlaş ma yapt ım; fakat ben, yine de bir 
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be ş erim 2". [Hangi mü'mine eziyet ettimse, yahut söz söyledimse, 
yahut dövdümse, yahut lânetledimse, bütün bunlar ı  (onun hesab ına) 
salât, zekât ve yak ınlık kıl ki, o, bunlarla sana yak ın olsun. 

;L1 	 - Av 

.L3 ı r,,s_4, c t; .; 	(51 .) 

87. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: Ganimet, bizden öncekilere 
halal değ ildi 226.  Allah, bizim zayıflığı mı zı  ve acizliğ imizi görmü ş  ve 
buna karşı lık olarak onu bize halal kı lmış tır. 

öljAl 	 0.:1.Ç. 	 t; — AA 

„5. 	 5k.; . 1;4, ;,/b 

c 

88. Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki: Bir kadın, sâhip olduğu bir 
kedi yüzünden, veya onu ba ğ lamas ı  yüzünden cehenneme girdi: Elin-
de tuttuğu bu kediye ne yiyecek vermi ş ti ve ne de onu, yer yüzündeki 
haş aratı  yemesi için serbest b ırakmış tı ; nihayet kedi, açl ıktan ölmü ş tü. 

• (3)L. 	y : 	4ip 	 J1; 

▪ LJ 	 C.743A 	 42) 	 ,:y43.4 

	

4.7..j2; 4.52 j C.).43,4 	 — 	— 

j;‘!Y_, • &434  

jı% cj;cf.  

89. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: Hırsızlık yapan hiç bir h ırsı z 
yoktur ki, h ı rsızlık yaptığı  esnada mü'min olsun; hiç bir zâni yoktur 
ki, zina iş lediğ i esnada mü'min olsun; aran ızda hiç kimse yoktur ki, 
haram olan içkiyi —yani ş arab ı— içtiğ i esnada mü'min olsun. Muhammed-
in hayat ı  elinde olan (Allah'a) yemin ederim ki, içinizden, mü'minlerin 
dikkatini çeken, kadri büyük bir ganimeti gasbeden hiç kimse yoktur 
ki, onu gasbederken mü'min olsun; (ve yine) içinizden sahtekarl ık 
yapan hiç kimse yoktur ki, sahtekarl ık yaptığı  esnada mü'min olsun. 
(Bütün bunlardan) uzak durun, uzak durun. 

225 Burada, Berlin nüshas ının ikinci eksik k ısmı  başlar. 

226 A ş ağı da 123 No. h hadise bakmız. 
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j ı„.41 	 c 

. 	LA.01 cf. 

90. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki : Muhammed'in hayatı  elinde 
olan (Allah'a) yemin ederim ki, bu.halk (Araplar) aras ında veya yahudi 
ve hristiyanlar aras ında beni dinlemeden veya benim vas ıtamla gön-
derilen (din) e inanmadan ölen kimseler, ancak Cehennem ashab ından 
olmu şlardır. 

.15/1 	.C1.11 	jl; 	— 

s.1-3,1J 

91. Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki : Namaz esnas ında, (imamm 
hatas ını  ikaz için) "tesbih" (subhâne'llah) erkeklere, elvurmak da 
kadınlara mahsustur. 

: fil. 	4-;IP 	 J ■-; 

▪  

(T/ V ) — ‘1Y 

	

,•Ji] 	c 

92. (7 /a) Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: Bir müslümanın Allah 
yolunda almış  olduğu her yara, kıyamet günü, yenice olmu ş  gibi, kan 
fış kırır haliyle görülecektir: Bu f ış kıranın rengi, kan rengi, fakat ko-
kusu, misk kokusudur. 

Lu ı j,0 	 — gw 

Lııı ji,.— 5.,1 c ji;J ı  ‘;1> asil 

93. Ve Ras ıllu'llah (A.S.) dedi ki : İ çinizden biri ç ıkıpta "her 
ş eyi Allah yaratt ı ; fakat Allah' ı  kim yaratt ı ?" demedikçe, sual sor-
maktan vazgeçmiyeceksiniz. 

	

j231 	L7,1 .A 	 aIP 411 	

• 	

Ju i  

	

c ı isısS1 cs='j  -' 	

• ü

lc ;u2:91, 

. li  âJ 	c 
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94. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: Evime gidiyorum ve yata ğı -

mın üzerine –veya: evimde– dü ş müş  bir hurma buluyorum; onu yemek 

için alıyorum; fakat onun sadaka olmas ından korkuyor ve at ıyorum. 

AIATLi 	 : 	 _ cto 

	

.‘,3,1 Lyk,1 	43,us- j„,, 	ao.a;. a1g 

95. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: İ çinizden birinin, ailesi aley-

hinde (yemin edipte) bu yemininde inad ve israr etmesi, Allah katm-
da, (yemini bozup) üzerine farz olan kefareti ödemesinden daha büyük 
bir günah te şkil eder 227 . 

J c51:.nl ∎  j511:5 ■ : 	 — 4VN 

96. Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: İki kiş i yemin etmeğe zorlanır 
ve her ikisi de yemin etmekten utan ırlarsa, aralar ında kur'a çekin 22S . 

(.5;2.1 	 : 	 — CtV 

tP th4 	 L504 ıAi tr.I (:)1 	 94.; L t2:4 	1:ş4A 

• 	C:r4  

97. Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki: İ çinizden biri, sütü sa ğı lan bir 

deve veya koyun sat ın alırsa, sütünü sa ğı ncaya kadar muhayyerdir. 

(Hayvanlar ın süt veri şlerini anlad ıktan sonra) ya kabul eder, ya da 
geri verir; ancak iade etti ğ i taktirde (ç ıkardığı  süt kar şı lığı ) bir miktar 
da hurma verir. 

: 	j,ula bai: I 	 j 	9A 

Jt11 jzs-i 	J91, 

98. Ve Rasfilu'llah (A.S.) dedi ki : Ihtiyar ki ş i, iki arzu karşı sında 
genç kalır: Uzun ömür ve bol mal. 

227 Aile ile uzla şmak, daima tercih olunan hususlardand ır. 
228 El-Buhöri (K. 52 ş ahâdöt, bâb 25 izâ tesâra'al----kavmu) hadisi şöyledir: "Hz. Pey-

gamber bir guruba yemin teklif etti; hepsi de tehalük gösterdiler. Bunun üzerine, hangisinin 

yemin edeceğ ini tesbit etmek için aralarmda kur'a çekilmesini emretti". 
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.)Ln 
99. Ve Ras ıllu'llah (A.S.) dedi ki: Hiç biriniz, elindeki silâhla 

karde ş ine iş aret etmesin; çünkü o, ş eytanın, belki de elinden çekebile-
ceğ ini anlamaz ve böylece Cehennemin çukuruna dü ş er. 

<ni; j 	 .£2:J1 : 	 — 1. 

.( 	 £111J 	bin.; 

100 . Ve Rasrdu'llah (A.S.) dedi ki: Allah' ın hiddeti, bunu, O'nun 
Rasül (A.S.) üne yapanlara kar şı  çok ş iddetli olmuş tur (Hazreti Pey-
gamber bunu söylerken ön di ş ine i ş aret ediyordu) 229 . 

: 	41j,0 .111JJ, Ju i  — N , N 

m ı . Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: Allah'ın hiddeti, Rasûlünün, 
Allah yolunda öldürdü ğü kimseye kar şı . çok ş iddetli olmuş tur 2". 

cej ı ‘5. 	 J ı;, 	Y 

:Jli .Z11.4 

e L.-'1;411 9 • 

102 . Ve Rasâlu'llah (A.S.) dedi ki: Her insanın, kaçınılmaz ş ekil-
de, zinaya kar şı  az çok ibtilâs ı  vardır. (Ve izah etti:) Ş öyle ki: Göz, 
zinası  bakmakt ır ve tahakkuku birle şmekledir. Dil, zinas ı  (açık saçık) 
konuş makt ır; kalp zinas ı  arzudur; tenasül organ ı , günahı  ister tastik 
etsin, ister tekzib, (fark yoktur). 

229 3 H. /625 senesinde vukubulan Uhud sava şında kırdnuş tı . 

230 Her halde Ubeyd İbn Halef kasdolunmaktad ır; bu ş ahıs, müslümanlara zulmedenler 

arasında bulunuyordu ve aynı  Uhud sava şı nda. Hz. Peygamber eliyle ölümüne sebep olan 

yarayı  almış tı  
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Jp 41 (.11f. 	1.1"..c.  

103. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: islâmı  güzel olan ki ş inin her 
(7 /b) iyi ameli için on mislinden yedi yüz misline kadar iyilik; i ş lediğ i 
her kötü amel için de bir misli kötülük yaz ılır ve bu, Allah'a ula şı n-
caya (yani ölünceye) kadar devam eder. 

• • t 

c• ı i  . 	I er3 	e 	et.; v le c s5L2.1 ı • 	 l9 

sl t. A; 5k.,4 
104. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Biriniz bir cemaata imam 

olduğu vakit, namaz ı  hafifletsin (k ısalts ın); çünkü arkas ında çok ihti-
yarlar, zayıflar ve sakatlar bulunabilir; fakat yaln ız başı na kıldığı nda 
istediğ i kadar uzatabilir. 

:Z.‹.;3k.0 	 4.:.lp 	LuI LI 	

▪  

_ 	o 

t4iı- J.) ıi c o9 s,I : LILai c a 4.!I ya 

Ls-55 	43 	45; 4.-)I 	•tirl 43  

105. Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: (Bir defas ında) melekler dedi-
ler ki "Ey Rabb ımız, fulan kulun kötülük yapmak istiyor". Allah, 
her ş eyi onlardan daha iyi görür; onlara ş öyle buyurdu: "Onu gözleyin; 
eğer o i ş i yaparsa bir misli (kötülük) yaz ın; eğer terkederse, onun için 
iyilik yaz ın; zira o, benim için o i ş i yapmaktan vazgeçmi ş tir". 

	

ZAJt; 	Lw 	

▪  

— 
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cy‹,, 	..ı3; <i  

106. Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki: Aziz ve Celil olan Allah şöyle 
buyurdu: "Kulum beni tekzib etti; halbuki bu ona uygun de ğ ildi. 
Kulum bana küfretti 231 , halbuki bu ona uygun de ğ ildi. Onun beni tek- 
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zib etmesi "bizi ilk defa yaratt ığı n gibi tekrar yaratamazs ın" (yani 

öldükten sonra) demesidir. Bana küfretmesi de "Allah bir o ğul edindi" 

demesidir. Halbuki ben hiç kimseye muhtaç de ğ ilim: Do ğ madım ve 

doğurmad ım, hiç bir dengim de yoktur". 

ıi k",,ği 	I 	 41 :4,1)1 j4.40 4$1 	jtij 	1•V 

107. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki : (Yazın öğ le namazını) vaktin 

serinli ğ inde kılın, çünkü ş iddetli hararet, Cehennemden bir parçad ı r. 

1 .,>1 	5 işa; 	4:.1 p ıı 	ı 1 	— ı  • A 

108. Ve Rasiilu'llah (A.S.) dedi ki: Abdesti bozduktan sonra 

yenisini almad ıkça namaz ını z kabul olunmaz. 

5k..424 Lpi.; 1:51 : 	 — • q 

;,.S.) Î L3 .Z.:;‹,-11 

109. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki : Namaz için ezan okundu ğun-

da, vakiir ad ımlarla 232  namaza gidin (ve hangi k ısmında yeti ş irseniz 

imama uyarak) k ılın; yeti şemediğ iniz kı sımları  da (sonradan) tamam-
layın. 

: 	 - 1 1 

J 	Jl; 	 . 	L>,55" .) -7 1 

r bk......N1 	 Lub 

110. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: Allah, biri di ğerini öldüren 

ve her ikisi de Cennete giren iki adama güler. "Bu nas ıl olur, ya Rasii-

la'llah" diye sorduklar ı  zaman (Hazreti Peygamber) dedi ki: "Bu öl-
dürülen, ( şehit olarak) Cennete girer; sonra di ğeri Allah'a tövbe 

eder; Allah da onu islâma hidayet eder; Sonra bu ş ahıs, Allah yolun-

da dövüşür ve şehit dü ş er. 

231 Berlin nüshas ındaki ikinci eksikli ğ in sonu. 

232 Acele ve süratli değ il. 
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JP 	53 

111 . Ve Rasfilu'llah (A.S.) d edi ki : Bir karde ş inizin (mü ş teriye) 
malını) satt ığı  esnada, kendi malınızı  satmak için teklifte bulunmay ın; 
keza karde ş iniz bir kızı  talebetti ğ i zaman, siz de o k ıza tâlib ç ıkmayın. 

4,At 	 j 'Ağ l : 	 JUi — 11Y 

• &Ac:3 JSL  4 74.31. 1 .3 

112. Ve RasCı lu'llah (A.S.) dedi ki : Mü'min yaln ız bir karmla 
yediğ i halde kâfir, yedi kar ınla yer 2". 

	

Ls& I I (T/A) 	.11U.,00 	 — 11r 

1..>ti 	

• 

JP 

113. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki : (8 /a) Bir gün Hıdı r, otsuz 
ve kuru bir yere oturmu ş tu ki, bu yer hemen ye ş il otlarla kaplanm ış  
ve pe ş isıra dalgalanmağ a baş lamış tır; bu yüzden ona Hıdı r denilmiş tir. 

	

: 	411 (j„ ,111 JyW,  Jl; 

• 	

t 

•*J 1 . 1  [ (s.4.•?] — 

114 . Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki : Muhakkak ki Allah, kıyamet günü 
(peş tamahm) topuklar ına kadar sal ıvermi ş  (kibirli) kimseye bakmaz. 

	

: 	Lb ı 	.c)4. 1 	Ju i  — ı  No 

: I g1. ı  s .0 rb. ıi,;- 	;ham- 

eirz ır,, ,i .  

115. Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki : İ srail o ğullarına, "kap ıdan 
secde ederek girin ve (maksad ımız, isyammızm) affı  (hıttatun) d ır, 

233 Bir müslüman son derece terbiyelidir ve di ğerlerinin de yiyece ğ ini düşünerek her 
şeyi kendine maletmez. 
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deyin" denildi 234; fakat onlar (bu sözü) de ğ iş tirerek kıçları  üzerinde 
sürünüp girdiler ve (h ı ttatun yerine) "habbetun" (arpa tanesi) dedi-
ler 235  

1;1 : 	3  4„Ip 	 — N N 

116. Ve Rasiilu'llah (A.S.) dedi ki: Gece (ibadet için) kalkt ığı -
nızda, diliniz, Kur'an okuyu şunuzu, ne söyledi ğ inizi anlamıyacak 
derecede bozarsa, yata ğı nıza uzan ın. 

	

: 	4-ıfl 	: 	 — N NV 

151; c jy,11 	 jıb..01 	".),J1 

117. Ve Rastılu'llah (A.S.) dedi ki: Allah Taala buyurmu ş tur ki: 
"Adem oğ lu, (ümitsizlikten dolay ı , gece ve gündüzden ibaret olan) 
"dehr" (zaman) i kötülemesin; zira "dehr" benim. Gece ve gündüzü 
(birbiri arkas ına) gönderirim; diledi ğ im zman da onları  kabzederim. 

: 	.111j„,0 .4)1 J 	j — NNA 

:41 	c 

118. Ve Rasâlu'llah (A.S.) dedi ki: Rabbımn ve efendisinin tam 
itaatında iken ölen köle için ne büyük saadet, ne büyük saadet. 

c "o' 3k...„:%11 	rl..; 	 ;.■11 (..1„,o £1,11 	 — 119 

	

 

(e..)e• 	 . 0 ".3L4A 	r b ıA 	 c 	51; 

c. it 41l44 	3,4+3 5.‹1 J  . L<IA 

119 . Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki : Namaza kalkt ığı nız vakit 
önünüze tükürmeyin; çünkü namazda kald ığı mz müddetçe Allah'm 
huzurundasınız. Sağı nıza da tükürmeyin; çünkü sa ğı nızda melek var-
dır. Solunuza veya ayak alt ına tükürür, sonra da üzerini örtersiniz. 

234 Ku'ân II. 58. 

235 El-Buhâri rivayetinde "h ınta" (bu ğ day tanesi) olarak geçer. Her halde bu hadis, 

Kur'ânda zikri geçen (V.21-25) ve M ısı sâ'nm Israililerden Palestinlilerle dövü şmelerini ve ara-

zilerini i ş gal etmelerini istemesiyle ilgili bir olaya i ş aret etmektedir. Keza Bkz. Kur'ân, II. 61 

V. 21. 
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k:-1; ■ •- ■ : 	L ı̀ı 1j..„4, 	JI.;) — N Y 

ci*?. — 	Ls1-  

120. Ve Rastılu'llah (A.S.) dedi ki: (Cuma hutbesinde) konu ş an 
cemaata "sus" demen bile kendi cihetinden hatal ıdır 236 . 

— NYN 

jl; c 	 . 	(L.? / A 

431.c 1.; ;Ii 	2lA ,t1I  lA 

121. Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki: Allah'ın kitab ına göre 237  ben 
mü'minler aras ında insanların en üstünüyüm (8 /b). Kim borç b ırakır 
veya fakr u zaruret içinde ölüp giderse beni ça ğı rınız; çünkü ben, onun 
velisiyim. Fakat kim mal terkedip giderse, yak ın akrabalar ı , rüchani-
yetle o mala sahip olsunlar. 

j ;2. ■ 	 Lül 	 — ı YY 

.zl:alAj.s.:v.  4;1 .;i1U1 	 ;9?),.)1 it 	c;,?-j1 

:43 olv3 

122. Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Hiç kimse "Allah ım, dilersen 

bana mağ firet et" ve "dilersen bana rahmet et" veya "dilersen bana 
rı zık ver" demesin. 

Açık surette O'ndan istesin, Ş üphesiz O, dilediğ ini yapar, O'nun 
için hiç bir zorlayıcı  ş ey yoktur. 

J ı;:i c 	c).,9; 	 Lu ı j„. 	Jui 	ı rr 
4st: rizi 

cs jz);, ı 	. 	lki  

	

J1:4; 	 ji y4,11 Li.,0 â, ^^ll ı;.ı; c ı ;;,,; 

	

L5Ş— c 	 e4m ı  
:JU:e 	 4151:3 j1:,11 

236 Hutbenin sessizce dinlenmesi gerekir. 

237 Bkz. Kur'ân, XXXIII. 6. 

109 



JUI 	 0.,,,?. 1 ; • 	;t1,j ‘..}-Ç- Ç54 

;+.1•51/4 .;* it 	c." 	c 

j.t. A1 	Jli 	 4.11a.; 

-(}4 	cit; . 	jt:JI 	 o"k,i 

.L,1 	cUj j  l a 	LÇÎ a3 z i t, (T/ q 

123 . Ve Rastdu'llah (A.S.) dedi ki : Peygamberlerden biri 238  sefere 
çıktı  ve (çıkmadan önce) halka "bir kad ınla evlenmeye niyet eden ve 
fakat henüz evlenmemi ş  olan, bir ev in ş a eden ve henüz çat ı sını  örtmemi ş  
olan, koyun veya deve sat ın alan ve onlardan do ğacak yavrular ı  bek-
liyen kimse, benimle birlikte gelmesin; dedi ve (dü ş manla) dövü-
mek için ilerledi. Bir ş ehrin yanına geldiğ i zaman, vakit, ikindi veya 
ona yakın bir vakitti. Güne şe dedi ki: "Sen, (Allah' ın emrinde) bir 
memursun, ben de bir memurum; Allah ım, onu benim için bir müddet 

tut" 239. Ve Allah da, ona zafer verinceye kadar, güne ş i tuttu. (Zafer-
den) sonra ganimetleri toplad ılar. Bunlar ı  yemek (yakmak) için bir 

ate ş  geldi, fakat yemekten imtinâ etti. Bunun üzerine Peygamber dedi 
ki: "Aranızda bir sahtekâr var; her kabileden bir ki ş i bana biat etsin". 
Her kabileden birer ki ş i gelip ona biat ettiler. Bunlardan birinin eli, 
peygamberin eliyle birle ş ince, peygamber "sahtekâr sizin aran ızda; 
kabilesi bana biat etsin" dedi. Kabile ona biat etti; iki veya üç ş ahsın 
eli, peygamberin eliyle birle ş ince, peygamber dedi ki: "Sahtekâr-
sizin aranı zda; sahtekarl ık' siz yapt ınız" Hazreti Muhammed (S.A.) 
devam etti: Bunun üzerine, o ş ahıslar, öküz ba şı  gibi alt ın çıkardılar 
ve diğer ganimetler aras ına koydular. Ate ş  geldi ve (hepsini) yedi 
(yaktı ) 240. Hazreti Peygamber ilave etti: Ganimet, bizden evvel hiç 
kimseye hala]. olmam ış tı  241 . Fakat (9 /a) Allah, bizim zay ıflığı mı zı  ve 
aczimizi görmü ş  ve onu bizim için me şru kılmış tır 242 . 

1:;1 	c e 1; 	 ,5JI LI.,4 	JUi — NYt 

	

(.5* 	 jb.ti • 	Uo 

.41) ."? 	 j 

Lr°l JI j 	0.P j Jr, tJ 	L A:A 

238 Nun'un o ğ lu Yöş a'a. 
239 Bkz. Ahdi Atik Yöş 'a, X. 12-13. 
240 Aynı  kitap, VII. 16-26. İncilin rivayetine göre suçlu da yak ılarak öldürülmü ş tür. 
241 Daha önceki referansa ilâveten bkz. Tekvin, XV. 17 ve Bu ikisine göre, Ibrahim 

ve Mösa zaman ında Allah'a kurban edilen şeyler yakılır, (Islam'da olduğu gibi, fakire verilmezdi). 
242 Bkz. Yukar ıda. 87 No. lı  hadis. 
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124. Ve Rasrı lu'llah (A.S.) dedi ki : Bir gün uyurken (rüya) gör-
düm; bir kuyudan halk ın (develerini) sulamak için su çekiyor ve bir 
havuzu dolduruyordum. Bu s ırada Ebiı  Bekr geldi ve beni dinlendir-
mek için kovayı  elimden aldı ; iki kova su çekti; fakat çeki ş inde zayıf-
lık vard ı . Allah ona mağ firet edecektir. (Hazreti Peygamber devam 
etti ve) dedi ki: Sonra Omer ibnu'l-Hattab geldi ve kovay ı  ondan aldı . 
Hiç kimse onun çekiş i gibi su çekmemi ş ti; öyle ki, halk memnun dönüp 
giderken havuz dolmu ş  taşı yordu. 

;Lc, L.,/1 	: 	 3_1Y0 

L 	jUt...g, c ı..95; 	Ly....12.9 G 0_9›:-..."1 jı?` 	t• j; c C.)1,95-  ji›- 

. 	 4>i›- 
e 	• 

125 . Ve Rasâlu'llah (A.S.) dedi ki : Siz, kı rmı zı  yüzlü, kısa burun-
lu, küçük gözlü, yüzleri kat kat olmu ş  kalkanlar gibi kalın etli yabancı  
milletlerden Hilz ve Kirman halk ı  ile dövüş medikçe kıyamet kopm ı -
yacakt ı r. 

: 	 J ı; - NY'‘ 

126. Ve Rastı llu'llah (A.S.) dedi ki : Gurur ve kibir, at ve deve 
sahiplerinde, vakar ise koyun sâhiplerindedir. 

JIA.;17 L5›-- 	t-.11 	: 	 LitSi — ı rv 

ri,JU; 

127. Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki : Siz, takunyalar ı  kıldan yap ıl-
mış  bir kavimle dövü şmedikçe kıyamet günü gelmiyecektir. 

j 	j;21 	: 	Lul J 	JU i  _ yA 

. ft,  jiLğ 	 c 	 — 	cb..."? 	— 

128. Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: Bütün halk bu meselede -zan-
nımca riyaset meselesinde- Kurey ş 'e tâbi olacakt ır. Yine bu halkın 
müslümanları , Kurey ş li bir müslümana, kâfirleri de Kurey şli bir kâ-
fire uyacakt ı r. 
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129 . Ve Rastı lu'llah (A.S.) dedi ki: Deveye binen kad ınların en 
hayırhları , Kurey ş  kadınlarıdır. Küçüklü ğünde, çocuklar ına en çok 
ş efkat gösterenleri ve kocalar ının mallarına en çok dikkat edenleri de 
yine Kurey ş li kad ınlard ır. 

: 	 _ ı  
130. Ve Rasülu'llah (A.S.) dedi ki: (Kötü tesirli veya lı azan do-

kunan) göz, bir gerçektir. Ve (Hazreti Peygamber), dövme (vücut 
üzerine ş ekiller yapma) yi menetti. 

5Lo 	 ..:1P 41 	 _ NY'l 
41 1 c.„? vi 	y, c4.4 c..;l5" 

131. Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki: Hiç kimse, namaz tarafından 
tutulduğu müddetçe namazdan ç ıkmaz ve di ğ er namaz ı  beklemedikçe 
hiçbir ş ey onun namazdan ç ıkmas ına engel olmaz. 

L1.11 	: 	.1c 41 	41J.....)  JVi,— ı ry 
. 

132 . Ve Ras ıllu'llah (A.S.) dedi ki: (Sadaka) veren el, (onu) 
alan elden hayırlıdır ve (sadaka vermeye) geçimini üzerine ald ığı n 
kimselerden ba ş la. 

c.5"`•‘" LY'L.J dil 1; 1  : 	 4:Wj.,4 	Jl; — lrY" 

? 41,4,0 1.! L:4'; 1 j1l; 	 (-7, / ) Içyo 

. Lo; 	 c 	Sy--1 

133 . Ve Rastau'llah (A.S.) dedi ki : Ben, dünya ve âh ırette 
Meryem o ğ lu İ sâ'ya yakınlık bakımından bütün insanlar ın önündeyim. 
Hazreti Peygambere sordular: "Nas ıl, ya Rasillallah" ? O, ş öyle cevap 
verdi: Bütün peygamberler, analar ı  ayrı  babaları  bir, aynı  soydandır-
lar 243  ve dinleri de biri:lir. Ayr ıca, İsa ile benim aramda hiç bir 
peygamber yoktur. 

243 Her halde İ sa'nın babas ının olmadığı m ve yalnız annelerinin farkl ı  olduğunu murad 
etmiş  olacakt ır. 
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. 134 . Ve Rastilu'llah (A.S.) dedi ki : Uyurken gördü ğüm bir ru-
yada, bana arz ın hazineleri getirildi ve elime iki alt ın bilezik konuldu. 
Bu bana büyük bir kötülük gibi göründü ve beni müteessir etti., Bunun 
üzerine her ikisine de üfürmekli ğ im vahyolundu. Onlara üfürdüm 
ve onlar -  da kayboldular. Bu iki bilezi ğ i, etrafımı  sarmış  iki yalancı  
ile tevil ettim. Bunlardan biri San'a, di ğer de Yemâme kahraman ı  
idi 244. 

c 	:1)31; . 

135. Ve Rasillu'llah (A.S.) dedi ki: İ çinizden hiç birinin yaln ız 
ameli, onun kurtar ıcı sı  değ ildir; fakat do ğ ru yolu takip edin ve (Allah'a) 
yaklaşı n. (Hazreti Peygambere) sordular: "Sende mi, ya Rasalallah?'" 

(Hazreti Peygamber) şu cevab ı  verdi: Evet ben de, E ğer Allah, 
fadl ve rahmetiyle beni örtmezse. 

411J.,4 	 — t—k 

u_.J.  
4:W Li 	Lst: 	41- IP 	 ı. 1:51 oi ıi ı  

136 . Ve EU:t Hurayra dedi ki: Rastilu'llah (A.S.) iki çe ş it sat ış la 
iki çe ş it giyimi menetti: ( İ kincisi hakkında) bir kimsenin, gizli yerleri-
ni örtmeyen tek bir elbiseye bürünmesi ve namaz esnas ında örtüsünii 
omzu üzerine geli ş i güzel at ıp, iki ucunu çaprazlama boynu üzerine 

244 Esvedu'l-Anst Zu'l-Himâr, peygamberlik iddias ında bulunmu ş  ve Yemen'de SanTy ı  
işgal etmiş ti. Aynı  iddia ile ortaya ç ıkan Museylime ise Yemame (Necid) de bulunuyordu. 
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dolamaması  245 . (Sat ış  hakkında da) Rasûlu'llah (A.S.) dokunma ve 
atma usulünü 246  ve hile ile mal fiat ının artı rılmas ını  menetti 247 . 

j1.9 — Nrv 
j 	JUI j  jtı..>- 

137 . Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: Konuş maktan âciz hayvan-
ların sebep olduklar ı  ziyan heder olacakt ır (yani, bundan dolay ı  her 

hangi bir mes'ul aranm ıyacakt ır). Keza bir kuyu 248 , bir maden ocağı  
ziyandan mes'û1 de ğ ildir. Sâhipsiz definede be ş te bir vergi vard ı r. 

: 	j„o ► Jli i  _ ‘ rn 
_ 	 4:,];t 

. 	Lsılı  (4 c 43 	 43 

138. Ve Rasidu'llah (A.S.) dedi ki: Hangi ş ehre gelir ve oradaki 
hissenize binaen oturursan ı z... —(Hazreti Peygamberin)" oras ı  sizindir" 
veya buna benzer bir ş ey söyledi ğ ini zannediyorum—. Allah'a ve Rasii-
lune isyan etmi ş  hangi ş ehir olursa (ganimetin) be ş te biri Allah ve Ra-
sûlüne, sonra da size aittir. 

245 Namaz esnasındaki harekellerle dü ş memesi için dolanması  gerekirdi. 

246 Aç ık art ırmada mü ş teri, mal üzerine küçük bir çak ıl taşı  atar ve elini onun üzerine 
kor; bu, malın onun tarafmdan kabul edildi ğ ine delâlet eder. Ş üphesiz, İ slâmdan önceki devre 

ait olan bu usul, guruplar aras ında as ıl fiatlarla ilgili güçlüklere sebep oluyordu. 
247 Tüccarm adamlar ı , yalandan mal ı  yüksek fiatla satm al ıyorlar ve bu suretle yabanc ı -

ları  da, malın gerçek fiat ının bu olduğuna inandı rmaya çah şı yorlard ı . 

248 Câhiliye devrinde, bir kimsenin bir hayvan taraf ından öldürülmesi veya bir kuyuya 
yahut maden oca ğı na dü şerek ölmesi, zarar ın vukuundan tamamiyle masum olan kimsele rüze-
ri ıı de bir takım mes'uliyetler yarat ıyordu. "Suçlu" hayvan ı  öldürme ve bunun gibi baz ı  ölçüler, 
Hazreti Peygamberin bu beyamyle ibtal edilmi ş tir. 
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140 . Ş AM NÜSHASININ 
HÂTİ MESİ  

Salıffenin sonu. Hamd âlem-
lerin Rabb ı  olan Allah'a mahsus-
tur. Salât ve Selâm, O'nun en ha-
yırlı  halkı  Muhammed ve temiz 
yakııı larıyle necib ashab ı  üzerine 
olsun. Risalenin kâtibi ve sâhibi, 
Allah' ın kulu, O'nun rahmet ve 
mağ firetine muhtaç ve O'nu hamd 
ve senâda dâim olan Abdu'r-Rah-
mân İ bn Hamdân İ bn Berekât'd ı r. 

BERL İ N NÜSHASININ 

HÂT İ MES İ  

Sahifenin sonu. Hamd, âlem-
lerin Rabb ı  olan Allah'a mah-
sus'tur. O'nun Salât ve Selâm ı , 

efendimiz Muhammed, yak ınları  ve 

ashab ı  üzerine olsun. (Allah' ın rah-

metine) muhtac İbrahim İ bn Mu-

hammed İbn Abdil-Aziz el-Hanefi 
aslen el-Cinini mukim olarak 

ed-D ımış ki, bu nüshayı , 1100 se-
nesi Rebi`ull-evvel ay ının 17 inci 

Pazartesi günü sabah ı  yazıp bitir-

di. Onu, allâme ismâ'il İ bn İbra-

Mm İbn Camâ'amrı  kendi elyaz-

ması  nüshasından, hem kendisi ve 
hem de Allah' ın dilediğ i kimseler 

için istinsah etti. İ bn Camâ'an ın 

nüshas ının yaz ılış  tarihi, 856 senesi 
Rebi'ul-evvel ay ının 16 ncı  Cuma 
günüdür. Allah, ona bol bol rahmet 
etsin. Amin. 

141. Bundan sonra arz ve sema kay ıtları  gelir. Bu kitab ı  dinle-
yenler aras ında, Mâliki, Ş âTi`i ve Hanefi gibi muhtelif F ıkıh mezhep-
lerine oldu ğu kadar, İş biliye ( İ spanya), Mağ rib (Fas), Sicilya, Derbend 
(Ermenistan), Belh (Afganistan) as ıllı  ve prens, Köle, hâkim, ş eyh, 
kumandan gibi, çe ş itli rütbelere mensub kimselerin de bulunmas ı , 
insanda, ümidle dolu bir merak ve heyecan uyand ırır. Isimler, bazan 
okunaklı  olmadığı  gibi, baz ı  yerlerde de kitap cildiyle tamamen harab 
olmuş tur. A ş ağı da, okunamıyan bu isimlere delâlet etmek üzere ( ...) 
iş areti kullan ılmış tır. Baz ı  isimlerin okunmas ında ise, yard ımlarını  
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esirgemiyen Say ın Salâhuddin Munecced'e burada te ş ekkürlerimi 

sunarım. Salâhuddin Munecced, halen Arap Devletleri Birli ğ i Yazma 

Eserler Enstitüsü Direktörü olup, bana, Ş am'dan yazma nüshan ın 

fotokopisini gönderen zat ın da karde ş idir. 

NÜSHALARIN SEMÂ KAYITLARI 

Berlin Nüshası  

142. Yukarıda da zikretti ğ imiz gibi, Berlin nüshas ı , tevsik edil-

miş  bir nüsha de ğ ildir; bununla beraber, kâtip, kendi nüshas ının istin-

sahi için as ıl olarak kullandığı  nüshada, onun mevsiiklyetine delâlet 
eden böyle bir kaydın bulunduğuna iş aret etmi ş tir. Bu kayd ın, Ş am 

nüshas ıyla alakas ı  bulunan İ bn Asâkir'e at ıf yapmas ı  ilgi çekicidir. 

Bu itibarla biz, bu kayd ı , (sadece numaralar ilave etmek suretiyle) 
burada aynen tekrarl ıyoruz: 

143. "Hamd, Allah'a mahsustur. Bu Sahifenin tamamını , ceddim 

Ş eyhu'l- İ slam el-Hatib el-Cemal Eba Muhammed Abdullah İ bn Ca-

mda (Allah kadrini daim etsin) n ın önünde okudum. O, Sahifenin 
rivayeti için allâme Eba İ shak İbrahim İbn Ahmed İbn Abdi'l-Vah ıd 

e ş -Ş afi'iden; e ş -Ş afi`i de hem el-Kas ım İbn Mahmad İbn Muzaffer 

İ bn Asâkir'den ve hem de Eba Nasr Muhammed İ bn Muhammed İ bn 

Muhammed İbn Hibetu'llah İ bn Cahbal'dan icazet alm ış tı  Bu ikisi 

ise (yani İ bn Asâkir ve İ bn Cahbal), yaln ız icazetle (semdan de ğ il) 

Ebal-Vefa Mahma d İbn İ brahim İ bn Menda'dan; İbn Menda, aynı  
tarzda Ebal-Farac Mes'ad İ bnu'l-Hasan es-Sekafi'den, es-Sekafi de 
kitab ında zikredilen isnâd zinciri tar ıkıyle rivayeti alm ış  bulunuyor-

lardı . Bu suretle (yani, Sahifeyi ceddim Abdullah İbn Camdaya oku-
mam esnas ında) onu, efendim ve babam el-Hatibi el-imam el-Alim 
Eba İ shak İ brahim İbn Musmi` (1) ve kaMe ş leri Ş erefu'd-Din Masa 
ve Bedru'd-Din Muhammed (2,3), iki karde ş  allâme Necmu'd-Din Mu-
hammed ve Muh ıbbu'd-Din Ahmed (4,5) ile ş u kimseler dinlemi ş ler-
dir: Zeynu'd-Din Abdul-Kerim İbn Abdi'l-Vefa (6), Ş emsu'd-Din 

Muhammed ibnu'l-Cemal Yasufu'd-Din ibni's-Safi (7), Zeynu'd-
Din Abdu'r-Rahman İ bn Ahmed İ bn Gazi (8), Alâ'u'd-Din Ali İ bn 
Halil İbn Bâ-Kays (9), Burhanu'd-Din İbrahim İ bnu'l-Kadi Tacu'd-

Din Abdu'l-Vahhab İ bn Kadi es-Salt (10), Garsu'd-Din Halil ibnu'l-
Kadi Ş ihabu'd-Din Ahmed İbn Katibâ (11) ve Ali ibnu'l-Hasan ibni'l-
Vazzan (12). Metnin kari'i, bunlar ın hepsine icazet vermi ş , nüshaların 
tashihi yap ılmış  ve bu, Allah'a hamd eden, Peygamberi için Salât 

116 



ve Selamını  dileyen ve "bizim için Allah' ın kâfi olduğunu" beyan eden 
isma'il İ bn Cama`a eliyle 856 senesinin 25 inci Pazar günü kaydedildi". 
Bunun alt ında daha aç ık bir yaz ı  ile şu ibareler yer alm ış tır: "Do ğ ru-
dur. Bunu Abdullah İ bn Cama`a yazd ı ; Allah ona ma ğ firet etsin". 

Ş am Nüshası  

144. Nüshan ın ilk ve son sahifelerinde müteaddit kay ıtlar yer 
almış tır. Bunlar a ş ağı da açıklanmış tır: 

1. İ LK SAHIFE 

145 (a) Kitap ünvan ının bulunduğu baş  sahifede ş u ibareler görü-
lür: "Hemmâm İbn Munebbih'in Sakifesi (Allah, ona rahmet etsin); 
ondan Ma`mer'in, Mamer'den Abdu'r-Razzak' ın, Abdu'r-Razzâk'tan 
Ahmed İ bn Yûsuf es-Sulemrnin, es-Smemi'den Ebû Bekrel-Kattan-
ın, el-Kattân'dan İmam Ebû Abdi'llah İbn Menda'n ın, İ bn Menda'dan 
oğ lu Abdu'l-Vehhab' ın, Abdul-Vehhab'tan Ş eyh Ebû'l-Hayr Muham-
med İ bn Ahmed el-Mukadder'in, el-Mukadder'den Ş eyh İ mam Hafı z 
Tacu'd-Din Beha'u'l-islam Bedru'z-Zaman Ebû- Abdillah Muhammed 
İbn Abdi'r-Rahmân İ bn Muhammed el-Mes' ıldrnin rivayetidir. Allah 
bu sonuncusunu ıslah etsin. hepisinden râzi olsun ve k ıyamet gününe 
kadar hepsine bol selâmetler ihsan etsin". 

146. (b) Bunların altında "bu kitab ın sâhibi olan Abdu'r-Rahim 
İbn Hamdân İ bn Berekat' ın sema` ı . Hamd ve Ş ükr Allah'a mahsus-
tur" ibaresiyle, 

147. (c) altta "Necmu'd-Din Ebül-Hasan İbn Hilal (Allah onu 
sevabland ırs ın) in vakfı ; hiç kimseye kira ile verilmemek ş art ıyle 
bütün müslümanlara aittir; ancak... k ıymeti" ibareleri yer alm ış tır. 

148. (d) Yine bu sahifede kitab ımı zla do ğrudan doğ ruya ilgisi 
olmıyan diğer üç kayıt daha vard ır ki bunlardan biri, İ bn Hacib'in, 
diğeri Mağ rib'ten Ebû Dabisıs el-Vasik Bi'llah' ın biyografisine aittir; 
üçüncüsü de şu ş ekildedir: "Kitab ı , Abdu'r-Rahmân İ bn Hamis (ya-
hut Huneys) İ bn Yahyâ es-S ıbti okudu". Bu ş ahıs, yazman ın sonun-
daki kayıtların en son zikredilen k ı smında ismi geçen ş ahıs olabilir. 

2. SON SAII/FE 

149. (I) Son sahifenin hami ş inde şu ibareleri okuruz: "(Bu Sahi-
feyi) Hafız Ebisı 'l-Kasım Ali İ bnu'l-Hasan İbn Hibetu'llah'tan ve 
Ş eyh Ebû Âlî İbnu'l-Huseyn İ bn Ali İ bni'l-Hasan İ bn Umar İbn Ali 
el-Batalyûsrden dinledi; bu ikisi Zâhir'den, o Ebö. Bekr Muhammed 
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ibnu'l-Kasım es-Saffâr, Ahmed İbn Ali İbn Abdi'llah İbn Halid (Ya-
hut Huld), ve Ebu'l-Hasan Ali İ bn Ahmed 'bn. Muhammed el-Marni-
`Men i şitti. Hafız Ebû'l-Kas ım ilave ederek dedi ki: Keza, Ebû'l-Fadl 
Muhammed İbn isma`il İ bn Fudayl el-Fudayli, EM" Sehl Abdu'r-
Rahman İbn Muhammed el-Mâlini'den, bunlar ın hepsi Ebû Tahir 
Muhammed İ bn Muhammed İbn Kesir'den o da Ebû Bekr Muhammed 
İbnu'l-Husayn el-Kattân'dan onun rivayet isnadlyle haber verdi. 
Muhammed İ bn Hibetu'llah e ş --Ş irazi, Ebu'l-Berekat el-Hasan 
(Muhammed İ bnu'l-Hasan' ın o ğulları) ve diğer baz ı  kimseler... 559 
senesi Ş evval ayı . 

150. (II) Aynı  sahifenin daha a ş ağı  kı sımlarında ise şu ibareler 
görülür: Ebû Abdullah Muhammed İbn Abdi'r-Rahmân el-Mes`ûdi-
nin cemaatinde okunan Sah ıfeyi 575 senesi Rebi`u'l-Mur aym ın 6 ncı  
Pazartesi günü, MAL Muhammed İbn Ebi Bekr İbn Ahmed el-Belhi, 
Ebu'l-Farac Nasr, el-Muzaffer İ bn Ebil-Funûn el-Attabi, Ebu't-Ta-
hir (? ez-Zahir) isma`il İbn Zafir İ bn Abdi'llah el-Ukayli, Naba' İbn 
Mukârim İ bn Hac* el-Hanefi ve Ebû Muhammed İbn Abdi'l-Muhsin 
İ bn İbrahim ez-Zaccâc dinlediler". 

151. (III) Aynı  sahifenin hâ ş iyesinde "arz, tamam oldu" ibaresi 
görülür. 

152. (IV) Müteak ıb sahife (10 /a) tamamiyle sema kay ı tlanyle dol-
durulmuş tur. (Buillar için birer s ıra numarası  koyduk): "Hemman İbn 
Münebbih'e ait olan bu Sakifenin tamamının dinlenmesi, Ş eyh Fakih 
İ mam Alim Tacu'd-Din Beha'ul-Muslimin Bed [ru'z-zemân] Ebû Ab-
di'llah Muhammed İ bn Abdi'r-Rahman 'bn Muhammed İ bn 
san el-Mes`ûdi el-Bandahi el-Horasani (Allah i ş lerinin sonunu hay ı rl ı  
etsin) nin Dimyat hudut ş ehrinde NAsırlye Salahlye Medresesinde (Allah 
vakıfımn mülkünü dâim k ılsın) istinsah edilmi ş  olan nüshadan dinlemi ş  
olduğu kendi as ıl nüshas ım bizim önümüzde okuma-sı  suretiyle son bul-
du. Bu Sakifeyi dinleyen umerâ ve fukahâ': İ madu'd-Din Ebu't-Tâhir 
isma`il Ibni'l-Emir Zahlri'd-Din Ebû İ shak İbni'l-Emir Nas ırı 'd-Devle 
(o vakitler ad ı  geçen hudud harbinin mes' ıilü) (1), el-Emir Cemâlu'd-
Din Ebu'l-Fadl Mûsâ (2), Fakih İ mam Alim Fahru'd-Din Ebû Bekr 
İbn Mavsuli 'bn Main İ bn Harb el-Marâni( ?)..( M') ad ı  geçen hudut ş ehrin- . 

 de müderris (3), meşhur Kadı'. Ebû Muhammed Abdu's-Selânı -  İbn Ca-
ma`a İbn Osman et-Tannisi (4), el-Mu`temed... Abdul-Gani İbn İ sma'il 
İ bn İbrahim (5), oğ lu Ebu'l-Muntas ır Abdul-Aziz (6), ... (? el-Fals, 
el-Kah) Ebû Ali el-Hasan ibni'l-Kadi Celâlu'd-Devle Ebu'l-Berekat 
Ubey 	İbn Ahmed (7), o ğ lu Ebu'l-Fadl Muhammed (8), karde ş i 
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el-Muhtas Ebû Muhammed Abdi'l-Aziz (9), Fakih EM/ Muhammed 

Abdul-Baki İ bn Cdfer et-Tennisi (10), Ebu ... Nas ır İ bn Samsâm İ brı  
Sibâ el-Muaddib (11), Ebu'l-Hasan Ali İ bn Ma'ali İ bn Ali ed-Dimati 

(? ed-Dimyati) (12), Fakih el-Hatib ebu'l-Kas ı m Abdu'r-Rahman İ bn... 
İ bn Abdi'r-Rahman ed-Dimyati (13), Emir u'l-Mulk Ebu'l-Berekat 

Abdu'r-Rahmân Muhammed İ bn Talha ed-Dimyât ı  (14), el-Afif Ebu'l-

Fadl Muhammed ibnu'l-Kadi Ebu'l-Berekât Muhammed İ bn Suleym 

(? Selim) (15), Abdul-Yahni İ bn isma`il İ bn Zafır ed-Dimyati (16), 
Abdullah İ bn Ebi'l-Hasan İbn Ali İ bn Ebi 	(? er-Raca') (17), el-Kâ- 

(di) Ebû Ali el-Hasan İbnu'l-Kas ım İ bn 	(? Atik, İ sa) et-Tennisi (18), 

Abdu'r-Rahman İbn Ahmed İ bn Abdi'l-Vehhâb ed-Dimyati (19), Safi-

yu'd-Din Ebul-Feth Na(s ı ru'd-Din) Muzaffer ibni'l-Celal er-Rahbi (20), 
Fethu'd-Din Umar İ bn Temim İ bn Ahmed et-Temimi (21), iki o ğ lu Mu-

hammed ve Abdu'r-Rahmân (22, 23), Ebu'l-Feth Muhammed İ bn Abd... 

İ bn Ahmed (24), ... (? el-Hals) Ebû Muhammed Abdullah ibnu'l-Kadi 

Ziya'u'ol-Din Ebu'l-Kas ım Hibetu'llah İ bn Ahmed (25), Abdu'l-Vehhâb 

İbn Muhammed İ bn Abd a ( ...) (26), Ebu'l-Fadl Talha ibnul-Kadi 
en-Nefis Ebu'l-Me`ali Muhammed İ bn Huzeyfe ed-Dimyati (27), er-Radi 

Ebu'l-Fadl R ıdvan İ bn Muslim el-Mısri (28), ... İ bn Abdi'llah en-Nas ır 
(29), Ebu'l-Haram el-Mekki İ bn Ebi Nasr Feth İ bn Rafı ` en-Nasri (30), 

Ebu'l-Fadl Murtadâ İ bn Ebi'l-Huseyn Muhammed İ bn EM Ali el ( ...) 

et-Tennisi el-Mâliki (31), Abdul-Gani İ bn Abdi'r-Rahman İ bn Sadaka 

el-Halebi edDimyati (32), Ebul-Mansûr (33) ve Ebu'l-Huseyn Kadi... 

Salih İ bn Ebî Kesir'in o ğulları  (34), Nas ı r İ bn Salim İ bn Nas ır (35), 
Nasr İ bn Kerim İ bn Ali (36), Mansûr İbn Ali İ bn Haccac (37) bunlar ın 
hepsi de Dimyatidir, Ebul-Haram Mekki es-Sirâr el-

Mukri (kr ş . No. 30) (38), Ebû İ mran Mûsâ İbn Muhammed İbn Muham-

med ed-Derbendi (39), Ebu'l-Hasan Ali İ bn Ahmed İ bn Tâhir el-Mu'e-

(zzin) (40) ve iki o ğ lu Muhammed ve Abdu'l-Vehhab (41, 42), ve bu el-

Mu'ezzin'in bir karde ş i (43), Fakih Ebû Mansûr Feth İ bn Muhammed 

İbn Ali İ bn Halef e ş -Safi`i... (44) ve iki o ğ lu Muhammed ve Abdullah 

(45, 46), Mes'ild yukar ı da zikri geçen Fakih ve Müderrisin kölesi (47). 
Ve bu arz ve se ınd kaydımn kâtibi ve ayn ı  zamanda bu risalenin 

sahibi, Allah' ın kölesi fakir Abdu'r-Rahim İbn Hamdan İbn Berakat 
e ş -Safi`i; ve bu, be şyüz ( yetmi ş  yedi) senesi Zu'l-Ka`de ay ının 26 nc ı  
gününde olup hepsi için muteberdir. Hamd, bir tek Allah'ad ır; O'nun 
Salât ve Selam ı  Muhammed ve yak ınları  üzerine olsun Burada, o ... 

oğ lu olduğu söylenen ... (?) İbn Muhammed ilave edilecek..." 
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153 . Bunlardan bir sat ırla ayrılmış  ş u ibareler yer al ır; "Onlar ın 
hepsinin benden semalar ın doğ rudur. Bunu Muhammed İ bn Abid'r-
Rahman İ bn Muhammed el-Mes`ûdi yazd ı . Hamd, Allah'a muhsus-
tur". 

154 . (V) Di ğ er varak 10 /b de, s ıra halinde baz ı  sema kay ıtları  var-

dır: "Bu metnin tamam ı , başı ndan sonuna kadar, güvenilir kimselerden 
olan Ş eyh Necmu'd-Din Abdu'l-Vehhâb İ bn Ali el-Kuraş iye el-Esedi-
ye (Allah kadrini h ıfzetsin) nin k ı zı  Ş eyha Saliha Ummu'l-Fadl Keri-
me'nin huzurunda dinlendi; ona içazetle, Ş eyh Ebu'l-Hayr Muhammed 

ibnul-Ba'Inân ( ? ) vas ıtas ıyle İ mam İ bn Menda'dan gelmi ş ti. İ mam 

Alim Fadıl Cemâlu'd-Din Ebul-Abbâs Ahmed ibn. İbn 

Ebil-Meed ed-Dahmisi (Allah onu menfeatlendirsin) taraf ından Omer 

İ bn Muhammed İbn Mansür el-Emini'ye okundu. Bu, onun kendi el-
yazı sıdır (Allah ona ma ğ firet etsin). Nüsha tashih olundu ve 623 senesi 
Rebi`uPl-evvel ay ının 17 nci Sal ı  günü, Ummu'l-Fadl' ın Ş am'da Der-

bu'l-misk sokağı ndaki evinde (orada uzun ömürle bâki kals ın) yaz ıldı". 

155 . (VI) Bunlar ın tam altında Endelüs ı  yazı sı  ile şu ibareler gö-

rülür: "Bu Sahifenin tamamı , Sahife sahibi alim, kâmil, hadisçilerin 
en güveniliri Kemâlu'd-Din Ebul-AblAs Ahmed İbn 

İ bn Ebi'l-Mecd ibni'd-Dahmisi (kr ş . yukarıda semâ kayd ı  No. V. 

Allah onu ve beni muktedir k ı lsın) nin, keza Fakih Necibud-Din 

Ebu'l-feth Nasru'llah İ bn Ebi'l-Izz İb EM. Talip es-Saffâr, Ebil Muham-

med Abdu'l-Vaind İ bn Abdi's-Seyyid İ bn Ebil-Berekât es-S ıkılli, ibrâ-

Mm İ bn Abdi'llâh İ bn ( ? Osman, Gassân, Inân) el-Mâzavi el-Ma ğ -
ribi, ve Muhammed İ bn Yüsuf İ bn Muhammed el-Birzftli 
de semâ' ım içine alan ve onun Ş eyh el-Mukrr Eb ıl Abdi'llah Muhammed 

İbn Ebi Bekr İ bn Muhammed el-Bell ırnin önünde okunmas ıyle din-

lendi ve bu onun elyaz ı sı  olup 623 senesi Cumâcli'l-ash ıra ayının 13 üncü 

Çarş amba günü Ş am Câmii İbn Urva zâviyesinde yaz ıldı . Allah onu 
muhafaza etsin. Hamd, bir tek olan Allah'a mahsustur. O'nun Salât 
ve Selâmı  Peygamberi Muhammed üzerine olsun. 

156. (VII) Bunlar ı  takip eden ibareler ş öyledir: "Bu Sakifenin 
tamamı , Hafı z Ebü Muhammed Abdu'l-Kklir İbn Abdi'llah er-Ru-

Wavi'nin huzurunda, onun, Ebu'l-Farac Mes`üd İbnu'l-Hasan es-Sayfi-

den, onun, Abdul-Vehhab İ bn Muhammed İbn Yahya İbn Menda-

dan, onun da babas ı  Muhammed'ten semâ' ına binâen, ismâ'il İbn Zafer 

en-Nâbulisrnin, kıraatiyle Yayhâ İ bn Ebi Mansûr ibn` Ebi'l-Feth es-

Sayrafi, di ğer baz ıları  ve bu isimlerin kâtibi Ebû Mansür İbn Ebi'l-Fadl 
İbn Elli Muhammed el-Bağ dadi tarafından dinlenmiş tir. Bu, alt ıyüz... 

120 



dokuz (burada bir rakam eksik kalm ış tır; bunun 623 den sonra ve 670 
den önce, 30 ile 60 aras ında olmas ı  mümkündür.) senesi Rebi'ul-evvel 
ayındadır, kendi elyaz ı sıyle muhtasar olarak yazan kâtib, Ali İbn Mu-
hammed İbn Omer İbn Hilâl el-Ezdi el-Ezdi (iki defa tekerrür etmek-
tedir) dir". 

157. (VIII) Bunun alt ında bir semâ kayd ı  daha vard ır ve bu, 
semâlarm sonuncusunu te şkil eder: "Bu cüzün hepsini Ş eyh İmam A-
lim Âmil Müslümanların Müftüsü Ebii Zekeriyâ Yahyâ İbn Ebi 
Mansür İbn Ebi'l-Feth es-Sayrafi el-Carrâz' ın huzurunda, onun, EIA 
Muhammed er-Ruhâvi (kr ş . VIII No. hı  semâ') den isnâd ıyle dinle-
miş  olduğu orjinal nüsha ile mukabele ederek okudum. Böylece, onun 
ashab ından Sâhıbu's-sadrı 'l-celil Necmu'd-Din Ebu'l-Hasan Ali İbn 
Imadi'd-Din Muhammed İbn Omer İ bn Hilâl el-Ezdi (muhtemelen 
yukarıda VII No. lu semâ`nın kâtibinin karde ş i), ( ? Imâdu'd-Din) 
Abdu'l-Muhsin İ bn Muhammed İ bn Ahmed İbn Hibetu'llah ( ? 
Carâdiyâ), Imâdu'd-Din Muhammed İ bn Abdi'l-Gaffâr İ bn Abdi'l-Hâlik 
el-Ensârrnin iki o ğ lu Abdu'r-Rahmân ve Muhammed, MuhamMed 
İbnu' ş -Ş eyh İbrahim İbn Muhammed... ( ? el-Karam ış k), Celâlu'd-Din 
İbrahim İ bn Ismâ'il İ bn Mubârek el-Halebi ve di ğerleri, orjinal 
nüshadan dinlemi ş lerdir. Tashihi yap ıldı  ve 670 senesi Zu'l-H ıcce ayı -
nın 6 neı  Pazartesi günü yaz ıldı . Bunu, Abdu'r-Rahmân İbn Hamis 
İ bn Yahyâ İ bn Muhammed el-Kudsi yazdı ; Allah ona ma ğfiret etsin; 
hamd Allah'a mahsustur, O'nun Salât ve Selam ı  (Peygamber) üzerine 
olsun. 

Yazma Nüshan ın Sonu 
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