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EBÜ MUAz et-TÜMENI 
( ._;._;.ıl :ıı... Y-I ) 

Mürcie'ye bağlı 
Tfuneniyye kolunun kurucusu 

(bk. MÜRCİE). 

EBÜ MUHAMMED el-CERİRİ 

( i.S,.n~l ~ Y-1 ) 

Ebu Muhammed Ahmed b. 
Muhammed b. el-Hüseyn el-Cerlr! 

(ö. 321/933) 

ilk dönem sufilerinden. 
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Bağdat"ta yaşadı. Gençliğinde fıkıh il
miyle meşgul oldu. Daha sonra Sehl et
Tüsteri ile Cüneyd-i Bağdildi'nin sohbet
lerine katıldı. Tasawufa meyli giderek 
artınca Cüneyd'e intisap edip onun göz
de müridi oldu. Kaynaklar. Cüneyd'in ve
fat ederken müridierine şeyh olarak Ebu 
Muhammed'i tavsiye ettiğini bildirirler. 
Alim bir şeyh olarak tanınan Ceriri hac 
için gittiği Mekke'de bir ay itikafta kal
dı. Şeyhinin tasawufla ilgili görüş ve 
davranışlarını takip eden Ebu Muham
med, irşad faaliyetlerine devam eder
ken Karmatiler'le çıkan bir çatışmada 
120 yaşlarında susuzluktan öldü (Cami. 
s. 139). 

Ebu Muhammed. tasawuf tarihinde 
çok önemli bir yeri olan Cüneyd rnekte
binin en büyük temsilcilerinden biri olup 
fikirleri. yorumları ve yetiştirdiği mürid
lerle tasawuf düşüncesinin gelişmesine 
hizmet etmiştir. Tasawufu. "kötü huy
lardan arınıp iyi huylar edinmek" ve "hal
leri murakebe etmek ve edebe sarılmak
tır" şeklinde tarif eder. Onun "halkın ara
sına girmek. fakat Hakk'ı bırakıp halkla 
meşgul olmamak" şeklindeki uzlet tari
fini Nakşibendiliğin "halvet der- encü
men" ilkesiyle bağdaştırmak mümkün
dür. Ona göre ihlas yakinin semeresidir. 
"En yüksek seviyede şükür. şükürden 

aciz kalındığını anlamaktır". "Sabır. sı

kıntı ve refahı aynı derecede sükünetle 
karşılayabilme gücüdür". 

Çağdaşı Hallac konusunda susmayı 

tercih eden Ebu Muhammed tasawufu 
üç kelime ile özetlemiştir: iktifa. ittika 
ve ihtima. Allah ile iktifa edip lutuflarını 
yeterli görmek kişinin iç dünyasını . itti
ka (takva) yolunu tutmak da davranış 

tarzını güzelleştirir; ihtima ise (perhiz
karlık) karakteri sağlamlaştırır. Birinci
si marifet saflığı. ikincisi güzel ahlak, 
üçüncüsü dengeli bir karakter sağlar 
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(Sülemi. s. 262). Ceriri. Kur'an-ı Kerim'
deki, "Rabbaniler olunuz ... " (Al- i imran 
3/ 79) ifadesini, "Allah ile söyleyen. Al
lah ile işiten olunuz" şeklinde tefsir et
miştir. Onun. "mevcut olanı kaybetme
mek için mevcut olmayanı istememek" 
şeklindeki fakr tarifini de Kelabazi. "farz
ları yerine getirememe korkusu bulun
madıkça rızık talebinde bulunmamak" 
diye yorumlamıştır. 

Cüneyd'in sahv* esasına dayanan ta
sawuf anlayışına sadakatle bağlı kalan 
Ceriri'ye göre. Allah'ın önemini belirtti
ği tali hususlara. yani araç mahiyetinde 
olan kulluk vecibelerine riayet etmeden 
temel hususlara. gayelere ulaşmak. mü
şahede mertebesine ermek mümkün 
değildir (a.g.e., s. 263) Ebu Muhammed. 
bu anlayışı ile şer'i konularla tasawufi 
meseleler arasındaki bağiantıyı vurgu
lamak istemiştir. "Tasawuf barış değil 
savaştır" (Herevi, s. 355) derken de mü
cahedenin devamlı olması gereğine işa
ret etmiştir. Cüneyd gibi o da amelin 
verdiği zorluğun sürekliliğine inanır. an
cak bazan bu zorluğun hissedilmeyece
ğini söylerdi (Sülemi. s. 263) Menkıbe 

ve kıssalara değil gönül ehline ve mu
hakemesi sağlam olanlara bağiarımayı 
tavsiye ederdi (Münavi, ll, ıoı Ona göre 
tasawufun özü insanın kendini daima 
murakabe halinde bulundurması. bu hal
de iken dış görünüşün şer'i hükümlere 
uygun olmasıdır (a.g.e. , ll. ı O). Hak'la halk 
arasındaki ilişkiyi anlatmak için şöyle di
yordu : "Senin zikrin Hakk'ın zikrine bi
tişmedikçe zikrin sende kalır, bitişince 

yükselir ve bağlardan kurtulur. Ezeli ile 
birlikte bulunan hadis daima yok olur, 
yani fer'i olan her şey ortadan kaybolup 
gider; sadece ezeli olan kalır" (Sülemi. 
S. 293) 

Kelabazi ve Münavi onu eser veren su
filer arasında sayariarsa da bu eserler 
günümüze ulaşmamıştır. 
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EBÜ MÜSA el-ANEZI 

(bk. İBNÜ'I-MÜSENNA). 

EBÜ MÜSA el-EŞ'ARİ 

( ,_,.~')'\ <.>'YY-I ) 

Ebu Musa Abdullah b. Kays 
b . Süleym el - Eş'arl' 

(ö. 42 / 662-63) 

Hakem Vak'ası'nda 
Hz. Ali'yi temsil eden 

fakih sahabi. 
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Yemen'in Zebid şehrinde oturan. ah
lak ve meziyetleri Hz. Peygamber tara
fından övülen Eş'ar kabilesindendir. An
nesi Zabye (Tufye) bint Vehb Medine'ye 
hicret edip orada vefat eden sahabe
dendir. Hz. Peygamber'in halkı islam'a 
davet ettiği duyulunca Ebü Musa ile iki 
ağabeyinin de aralarında bulunduğu elli 
iki kişilik bir heyet onun yanına gitmek 
üzere bir gemiye bindi; fakat gemi kö
tü hava şartları yüzünden Habeşistan'a 
sürüklendi. Heyet mensupları. Ca'fer b. 
Ebu Talib ve arkadaşlarının orada bu
lunduğunu öğrenince bir süre Habeşis
tan'da kaldılar. 7 (628) yılında Hayber'in 
fethi sırasında Habeşistan'daki müslü
manlarla birlikte Medine'ye döndüler ve 
Hz. Peygamber'in Hayber'de olduğunu 
öğrenince oraya gittiler. Ele geçen ga
nimetten kendilerine pay veren ResOl-i 
Ekrem, hem Habeşistan'a hem de Me
dine'ye hicret etmeleri sebebiyle iki hic
ret sevabı aldıklarını söyleyerek kendi
lerini tebrik etti (Buhari. "Far:i:ü'l-l].umus", 
ı 5. "Megazi", 38, 55; Müslim, "Fe:i:a,ilü'ş
şahabe", 169). Ebü Musa'nın müslüman 
oluşuyla ilgili bilgi veren bazı kaynaklar 
ise onun Mekke'de islamiyet'i kabul ede
rek memleketine döndüğünü ve daha 
sonra müslüman olan Eş'ariler'le birlik
te Ca'fer b. Ebu Talib ve arkadaşlarının 
Habeşistan'dan döndükleri tarihte Me
dine'ye gittiklerini, dolayısıyla Habeşis
tan'a hicret etmediklerini kaydetmek
tedir. 

Ebu Musa Hayber'in fethinden sonra 
yapılan gazve ve seriyyelere katıldı. Hu
neyn Gazvesi'nde bozguna uğrayan düş
man askerlerini takip etmekle görevlen
dirilen amcası Ebü Amir ei-Eş'ari ku
mandasındaki birlikte o da vardı. Ebü 
Amir şehid düşerken kumandayı kendi
sine bıraktı. Birlik Medine'ye dönünce 
Resül-i Ekrem her iki kumandana da 
dua etti. 

Hz. Peygamber. Ebu Musa'yı Veda hac
cından önce Yemen'in Zebid, Aden. Me'rib 



ve sahil taraflarının zekatını toplamak
la görevlendirdi. Hz. Ebü Bekir'in halife
liği döneminde de orada kalan Ebü MO
sa ridde* olaylarında Esved el-Ansi ile 
mücadele etti. Daha sonra Medine'ye 
dönerek Suriye fetihlerine katıldı. Hz. 
Ömer onu, Mugrre b. Şu'be'den boşa
lan Basra vali ve kadılığına tayin etti 
( 171 638) Bu görevlerinin yanı sıra Bas
ralılar'a Kur'an öğretti. Valiliği esnasın
da Nusaybin, Dinever, Kum, Kaşan gibi 
birçok şehrin fethinde önemli hizmetler 
ifa etti. Ahvaz ve İsfahan'ı fethetti. Tüs
ter'de İran ordusunu kuşatarak Hürmü
zan'ı esir aldı ve halifeye gönderdi. Da
ha sonra Hz. Ömer, Arnmar b. Yasir'den 
boşalan Küfe valiliğini de ona verdi (22 / 
642-43) Ebü Musa Hz. Osman devrinde 
de Basra ve Küfe valiliği yaptı. 29 (649-
50) yılında valilikten aziedilince Küfe'de 
Kur'an ve fıkıh öğretmeye devam etti; 
talebelerinin sayısı bazan 300'ü buluyor
du. 34'te (654-55) Said b. As'ın azlinden 
sonra tekrar Küfe valiliğine getirildi. Hz. 
Osman'ın şehid edildiği tarihte bu gö
revini sürdürüyordu. Cemel Vak'ası'nda 
tarafsız kalmayı tercih ettiği için Hz. Ali 
onu valilikten azletti. Ebü Musa da Dı

maşk taraflarında bir köyde inzivaya çe
kildi. Sıffin Savaşı başlamadan önce. Hz. 
Ali'yi destekleyen bazı kimselerin haka
retine uğramasına rağmen fitne konu
sunda bizzat Hz. Peygamber'den duy
duğu hadisleri rivayet ederek Küfeliler'i 
bu savaşta tarafsız kalmaya teşvik et
ti. İki grup arasında barışın tarafsız ha
kemlerce gerçekleştirilmesi kararlaştı

rıldığı zaman Hz. Muaviye Amr b. As'ı. 
taraftarlarının ısrarı üzerine Hz. Ali de 
Ebü Musa 'yı hakem olarak seçti. Ha
kemler Ezruh'ta bir araya geldiklerinde 
Hz. Ali ile Muaviye'nin aziedilerek hali
fenin bir şura tarafından seçilmesini ka
rarlaştırdılar. Bu karar önce Ebü Musa 
tarafından açıklandı; söz sırası Amr' a 
gelince Amr Hz. Ali'yi aziedip hilafet ma
kamına Muaviye'yi tayin ettiğini bildir
di. Ebü Musa buna karşı çıkmışsa da 
durum değişmemiş ve neticede hakem 
olayı hilafet meselesini bir çıkmaza gö
türmüştür (bk. SIFFIN). Bu hadiseye çok 
üzülen Ebü Musa siyası hayattan tama
mıyla uzaklaşıp uzlete çekildi. 

Hicrl takvimin tesbitine onun vesile 
olduğu söylenmektedir. Buna göre Ebü 
Müsa, "Bize tarihsiz mektuplar gönde
riyorsunuz" diye Hz. Ömer'i uyarmış, ha
life de bir şura toplayarak hicreti tarih 
başlangıcı olarak kabul etmiştir (TaberT, 
ll, 388; İbnü'I-Esir, I, 10 : ayrıca bk. İA, V/ 
!, S. 477) 

42 (662-63) yılında vefat eden Ebü Mu
sa'nın 43. 44, 53, 54 yıllarında öldüğüne 
dair rivayetler de vardır. Onun Küfe'de 
mi yoksa Mekke'de mi vefat ettiği hu
susu ihtilaflıdır. 

Ebu Musa el-Eş'arfnin İbrahim. Ebü 
Bürde, Ebü Bekir. Musa ve Muhammed 
adlarında beş oğlu olduğu, ilk çocuğu 
İbrahim'in adını Hz. Peygamber'in koy
duğu ve ona hayır duada bulunduğu bi
linmektedir. 

Ebü Musa, Kur'an-ı Kerim'i bizzat Hz. 
Peygamber'den öğrenerek ezberleyen 
sayılı sahabilerden biridir. Güzel sesiyle 
Kur'an okuyuşu herkesi hayran bırakır
dı. Bir gece Hz. Peygamber Ebü Musa'
nın Kur'an okuyuşunu dinlemiş, kendi
sine Hz. Davüd'unkine benzer bir ses ve
rildiğini söylemişti (BuharT. "Fe:i:a'ilü'l
Kur'an", 3 ı). Hasan-ı Basri, Basralılar'a 
Kur'an ve fıkıh öğreten Ebü Musa'nın 
halka çok faydalı olduğunu ve Basra'ya 
ondan daha hayırlı bir kimsenin gelme
diğini ifade etmiştir. Tabiin alimlerin
den Şa'bl ulemanın altı kişiden ibaret 
olduğunu söyleyerek Hz. Ömer, Hz. Ali, 
Abdullah b. Mes'Qd, Zeyd b. Sabit ve 
Übey b. Ka'b ile birlikte onun adını da 
zikrederdi. Esasen Hz. Peygamber'in sağ
lığında fetva verenler Hz. Ömer, Hz. Ali. 
Muaz b. Cebel ve Ebu Musa ei-Eş'ari idi. 
Verdiği fetvalar küçük bir cüz hacmin
de olan Ebü Musa, "Gerçek gün ışığı gi
bi ortaya çıkmadan bir hakimin hüküm 
vermesi doğru değildir" derdi. 

Zühd ve takvasıyla tanınan Ebü Musa 
ei-Eş'ari, uzun yıllar idarecilik yapması
na rağmen dünya malına hiç iltifat et
medi. Etrafındakilere Hz. Peygamber 
zamanında yaşad ı kları mütevazi hayat
tan örnekler vererek sade yaşamanın 
güzelliğini anlattı. Onun en belirgin va
sıflarından biri de haya duygusu idi. Al
lah'tan haya ettiği için karanlıkta iki bük
lüm yıkandığını söylerdi. Talebelerini yu
muşak kalpli olmaya teşvik eder. Allah 
korkusundan ağlamayı tavsiye eder. "Ağ
layamıyorsanız ağlamaya gayret edin; 
zira cehennem ehli göz pınarları kuru
yana kadar ağlayacak. sonra içinde ge
miler yüzecek kadar kan lı yaşlar döke
cekler" derdi. Hz. Peygamber onun hak
kında, "AIIahım! Abdullah b. Kays'ın gü
nahını affeyle ve kıyamet gününde ona 
en güzel makamı ver" diye dua etmiştir 
(Buhar!, "Megazi", 55) 

Rivayet ettiği hadisleri Hz. Peygam
ber'den, ayrıca dört halifeden. Muaz b. 
Cebel, Abdullah b. Mes'Qd, Übey b. Ka' b 
ve Arnmar b. Yasir gibi sahabilerden al-
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mıştır. Kendisinden de oğulları Musa, 
İbrahim. Ebü Bürde. Ebü Bekir, ashap
tan Ebü Said ei-Hudri, Enes b. Malik, 
tabiilerden Kays b. Ebü Hazim. Said b. 
Müseyyeb, Zir b. Hubeyş, Ebü Osman 
en-Nehdi ve Hasan-ı Basri gibi alimler 
rivayette bulunmuşlardır. Oğullarından 

Ebü Bürde'nin tarunu Ebü Bürde Bü
reyd b. Abdullah'ın, Ebü Musa'dan riva
yet edilen ve sonraları Müsnedü Büreyd 
diye anılan kırk hadislik cüzünün bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'nde mev
cuttur (Şehid Ali Paşa, nr. 541, vr. 136a-
174a) Rivayet ettiği 360 hadisin kırk do
kuzu SaJ:ıiJ:ıayn'da bulunmaktadır. Bun
lardan dördü yalnız Buhari. on beşi yalnız 
Müslim tarafından rivayet edilmiştir. 

Hz. Ömer'in yargılama hukukuyla ilgi
li olarak Ebü Musa'ya gönderdiği mek
tup İslam hukuk tarihinde önemli bir 
yere sahiptir. Hz. Ömer bu mektubunda 
kazanın muhkem bir farlza ve uyulan 
bir sünnet olduğunu belirttikten sonra 
kadının tarafsızlığı. tarafların delil ge
tirme yükümlülüğü, barışma. hakimin 
hatalı karardan dönmesi gibi yargılama 
hukukunun temel meselelerine temas 
etmektedir. Ayrıca Kitap ve Sünnet'te 
bulunmayan hususlarda kıyasa başvu

rulması. yalancılığı sabit olmadıkça bü
tün müslümanların dürüst birer şahit 
sayılması gibi meseleler üzerinde dur
maktadır. Bu mektubun özellikle taraf
sızlığa önem vermesi. kanuni- maddi de
li ll eri bugünkü hukuk anlayışına uygun 
bir biçimde ortaya koyması ve eski hu
kuklarda rastlanan keyfi delilleri kaldır
ması. maddi delillerin bulunmadığı du
rumlarda yemin gibi dini- ruhi delilleri 
onların yerine ikame etmesi, hukuk ta
rihinde ileri bir anlayış olarak kabul edil
mektedir. Bu mektup, sonraki dönem İs
lam hukukçuları tarafından yargılama 

hukukunun esasları ortaya konurken 
kendisine sıklıkla başvurulan temel bir 
kaynak olmuştur. Mektup İbn Kayyim 
tarafından şerhedilmiştir W la mü ' l· mu· 
va!>; kı 'ın, ı. 85 vd ) 

Bu mektubun Basra'da kadı olarak 
değil vali olarak görev yapan Ebü Mu
sa'ya gönderilmemesi gerektiğini. Buha
ri ve Müslim gibi muteber kaynakların 
böyle bir mektuba yer vermediğini, Ebü 
Yusuf'un benzer bir mektubu Ebü Ubey
de b. Cerrah'a gönderilmiş gibi göster
diğini ileri süren D. S. Margoliouth. Emi
le Tyan. Joseph Schacht gibi çağdaş ba
zı Batılı araştırmacılar mektubun var
lığını şüphe ile karşılamaktadırlar. Hal
buki birkaçı dışında bütün İslam kay
nakları mektubu gerçek olarak kabul 
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etmektedir. Mektubun Hz. Ömer'e aidi
yetini kabul etmeyen islam alimlerin
den biri de Zahiriler'den İbn Hazm olup 
(el·Muf:ıallii, I, 59) Batılı araştırmacılar 

onun karşı çıkmasını da kendi iddiaları
na delil olarak göstermektedirler. 

Ancak ileri sürülen iddia inandırıcı de
ğildir. Her şeyden önce Ebü Müsa'nın o 
dönemde Basra valisi olması mektubun 
sıhhatine halel getirmez. Kazai ve idari 
görevlerin henüz tam olarak ayrılmadı
ğı ilk dönemlerde bir bölgeye vali (amil) 
tayin edilen kişilerin belirli kazai görev
leri de olmuştur. Ebü Müsa 17 (638) yı
lında Basra valiliğine tayin edilmiştir. 

Hz. Ömer'in buraya Ka'b b. Sür'u ka
dı olarak göndermesi de 18'de vuku 
bulmuştur. Söz konusu mektubun Ka'b 
b. Sür'un kadı tayin edilmesinden ön
ce, yani Ebü Müsa 'nın idari ve kazai gö
revleri uhdesinde birleştirdiği dönem
de gönderilmiş olması kuwetle muhte
meldir. Mektubun ŞaJ:ıfJ:ı-i BulyJ.rfve Şa
J:ıiJ:ı-i Müslim'de yer almaması da önem
li değildir. Belgenin tamamını veya bir 
kısmını Ma'mer b. Raşid, Malik b. Enes, 
Ebü Yüsuf, Muhammed b. Hasan eş
Şeybani, Abdürrezzak, Şafii. Beyhaki, Da
rekutni. Belazüri başta olmak üzere bir
çok muteber kaynak üç farklı senedie 
rivayet etmiştir (bu kaynaklann geniş bir 
listesi için bk. Hamidullah, el-Veşa'il~u ·s 
siyiisiyye, s. 425-427) . Ebü Yüsuf'un, ben
zer bir mektubun Ebü Ubeyde b. Cer
rah'a gönderilmiş olmasından bahset
mesi de Ebü Müsa'ya gönderilen mek
tubun sıhhatine halel getirmez. İslam 
devlet teşkilatının ve adli yapısının ku
rulmakta olduğu bir dönemde böyle bir 
mektubun farklı bölgelerdeki görevli
lere gönderilmesi tabiidir. Zira benzer 
muhtevaya sahip mektuplar Kadı Şüreyh 
ve Muaviye'ye de gönderilmiştir (a.g.e., 

s. 437-440) . İbn Hazm'ın mektubun Hz. 
Ömer'e aidiyetini reddetmesine Hamidul
lah ' ın getirmiş olduğu yorum dikkate 
değer. Hz. Ömer mektubunda Ebü Mü
sa'ya Kitap ve Sünnet'te hükmü bulunan 
olayların benzerlerini dikkatle tesbit edip 
aralarında kıyas yapmasını söylemek
tedir. Kıyası reddeden Zahiriler'in önde 
gelen hukukçularından olan İbn Hazm, 
buradaki "kıyas et" ifadesinin fıkıh usu
lündeki terim anlamında kullanıldığını 

düşünerek kendi aleyhlerine kuwetli bir 
delil olacak bu mektubu kökten reddet
meyi mezhebin prensipleri açısından da
ha uygun görmüştür. Halbuki Hamidul
lah'a göre bu ifade terim anlamında de
ğil sözlük anlamında kullanılmıştır. 
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EBÜ MÜSA el-MEDİNİ 
( ~..IJI ır.r yi ) 

Ebu Musa Muhammed b. Ömer 
b. Ahmed el- Medini 

(ö. 581 / 1185) 

Hadis hafızı. 
_j 

Zilkade 501'de (Haziran 1108) isfahan'
da doğdu. Bu şehre (Medlnetü isfahan) 
nisbetle Medini diye anıldı. Kur'an kıra
atiyle meşgul olan babası, onu henüz iki 
yaşında iken beraberinde hadis meclis
lerine götürürdü. Ebü Müsa daha sonra 
ilim tahsili için başta Hemedan ve Bağ
dat olmak üzere birçok ilim merkezine 
gitti. Aralarında Ebü Ali ei-Haddact ve 
meşhur hadis hafızları Ebü Zekeriyya 

Yahya b. Mendeve İbnü'I-Kayserani gi
bi alimierin de bulunduğu 300'ü aşkın 
hocadan faydalanma imkanı buldu. Ha
disin yanı sıra kıraat de okudu. Tahsili
ni tamamladıktan sonra isfahan'a dö
nerek orada yerleşti. Kendisine Abdül
kerim es-Sem'ani, Hazimi, Cemmam ve 
Abdülkadir er-Ruhavi gibi meşhur mu
haddisler talebelik ettiler. 

Ebü Müsa ei-Medini, hadisleri gereği 
gibi ezberleme ve usulüne uygun ola
rak rivayet etmede gösterdiği başarı ile 
tanınmış bir hadis alimidir. Talebeleri, 
muhaddislerin nesepleri, hadislerdeki ga
rib kelimeler ve diğer hadis ilimleri sa
hasındaki geniş bilgisinden faydalanmış
lardır. İbadete düşkünlüğü. güzel ahlakı 
ve özellikle çocukların Kur'an öğrenme
leriyle yakından ilgilenmesi, ayrıca kim
seden yardım kabul etmeyip geçimini ti
caretle sağlaması onun başlıca özellik
leridir. Kendisinden hadis rivayet eden 
alimler onun sika* ve saduk* olduğu
nu belirtmişlerdir. Ebü Müsa 9 Cemazi
yelewel 581 'de (8 Ağustos 1185) isfa
han'da vefat etti ve orada defnedildi. 

Eserleri. 1. el-Mecmu cu 'l-mugfş fi ga
ribeyi'l-~ur'ô.n ve 'l- J:ıadiş. Ebü Ubeyd 
Kasım b. Sellam'ın garibü'I-Kur'an ko
nusundaki eserini tamamlamak maksa
dıyla yazdığı bu kitapta onun metodu
nu uygulamıştır. Eser Abdülkerim ei
Azbavi tarafından yayımlanmıştır (1 -111 , 
Cidde I406-1408 / I 986-1988) Kasım b. 
Sellam'ın söz konusu eserindeki bazı yan
lışları tashih etmek için kaleme aldığı 

Kitô.bü Ta~:P,yeti mô. yu~?i'l- cayn min 
hefevô.ti Kitô.bi'l- Garibeyn adlı bir di
ğer eseri ise Bibliothecae Bodleianae'da 
bulunmaktadır (bk. Brockelmann. I, 451 ). 
z. Nüzhetü'l-huffô.z. Müselsel* hadise 
dair telif edilen ilk eserdir. Kitapta ravi 
adlarındaki teselsül esas alınmıştır. Se
nedin bir yerinden itibaren aynı adı ta
şıyan en az üç, en çok on bir ravinin bir
birinden rivayet ettiği çeşitli konulara 
dair hadislerin yer aldığı eser Abctürra
di Muhammed Abdülmuhsin tarafından 
neşredilmiştir (Beyrut 1406/ 1986) 3. Zi
yô.dô.t calô. Kitô.bi'l-Ensô.b. Hacası İb
nü'l- Kayserani'nin Kitô.bü'l-Ensô.bi'l
müttefi~a fi'l-l]atp'l- mütemô.şile fi'n
na~t ve'i -iab(ına yaptığı ilaveleri ihti
va eden eser, P. de Jang tarafından asıl 
kitapla birlikte yayımlanmıştır (Leiden 
1869). Bu neşirde Ebü Müsa'nın zeyli ki
tabın 167-224. sayfaları arasında yer al
maktadır. 4 . '[ıvô.lü'l-eJ:ıô.diş ve'l-al]
bô.r ve ğureri '1 -~asaş ve '1- ô.şô.r. '[ıvô.

lô.tü '1 - eJ:ıô.diş diye de anılan eser, Hule
fa-yi Raşidin başta olmak üzere bazı sa-


