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Hadis n'ivilerinin isim
ve künyelerini konu alan ilim

dalı.

~

Klasik hadis kitaplarında rivayetler ravilerin isim (çoğulu esma) ve künyelerini
( çoğulu küna) ihtiva eden senedlerle birlikte zikredildiği için rivayetlerin sağlık
lı bir şekilde değerlendirilmesi ravilerin
tanınmasına ihtiyaç gösterir. Ravilerin
bir kısmı sadece künyesi veya ismiyle,
bir kısmı da hem künyesi hem ismiyle
tanınmıştır. ismiyle tanınan bir ravinin
künyesiyle anılması veya künyesiyle bilinen ravinin ismiyle zikredilmesi karışık
lığa yol açtığı gibi isim ve künyelerin birbirine benzemesi de senedierin değer
lendirilmesinde zorluklar meydana getirmiş, hatta bazı yanlışlıklara yol açmış
tır. İsim veya künye benzerliğinin sebep
olduğu hataların başında, bir fikrin onun
aksini savunan kimseye nisbet edilmesi gelmektedir. Mesela abdest alırken
ayakları meshetmek gerektiğini savunan
imamiyye mezhebine mensup İbn Cerfr
et-Ta beri. kendisiyle aynı adı ve künyeyi taşıyan meşhur müfessir ve Sünni alimi Muhammed b. Cerfr et-Taberi samimıştır. Kısaltma düşüncesiyle isim zikretmeyip sadece künyeyi söylemek bazı
yaniışiara sebep olmuş, bir rivayet kusurunu gizlemek maksadıyla ravinin meş
hur olmayan ad veya künyesiyle anılma
sı da (bk . TEDLİS) kasıtlı hatalar doğur
muştur. Öte yandan bir ravinin künyesiyle isminin arasına müstensihin dikkatsizliği yüzünden "an" edatının yazıl
ması, aynı şahsın birbirinden rivayette bulunan iki kişi zannedilmesine yol
açmıştır. Bunun aksi de görülmüş, biri
künyesiyle, diğeri ismiyle anılan iki ravi
künye ile ismin birleştirilmesi sebebiyle
tek şahıs zannedilmiştir. Bundan dolayı
esma ve küna hadis usulü ilminin ko-

rin

biri kabul

edilmiş,

rivayetle-

doğru değerlendirilmesine yardım

cı olmak üzere rivayet zincirinde yer
alan şahısların isim ve künyelerini inceleyen esma ve küna kitapları kaleme
alınmıştır.

İbnü's-Salah esma ve küna konusunu
kısma ayırmıştır. 1.

Künyeleriyle
isimleri olmayanlar:
Fukaha-i seb'a*dan EbO Bekir b. Abdurrahman, hadislerin toplanmasını sağ
layan Medine valisi ve kadısı muhaddis
tabii EbO Bekir b. Muhammed gibi. Bu
grupta bulunanlardan bir kısmının ayrı
ca bir künyesi vardır. 2. Künyesiyle tanı
nıp ismi bilinmeyenler : Sahabeden EbO
Ünas b. Züneym el-Leysi ve Hz. Peygamber'in azatlısı EbO Müveyhibe gibi. 3.
Künyeleri ve isimleri bulunduğu halde
bir başka künyeyi lakap olarak alanlar.
Bunların en tanınmışı Ebü' 1- Hasan Ali
b. EbO Talib olup EbO Türab künyesi kendisine lakap olarak verilmiştir. Hadis hafızı ve fakih tabii Ebü Abdurrahman Abdullah b. Zekvan da Ebü'z-Zinad lakabıyla tanınır. 4. İki veya daha fazla künyesi olanlar. Hadis hafızı ve müfessir İbn
Cüreyc, EbO Halid ve Ebü'l-Velfd künyeleriyle anılır. İbnü's-Salah , hocası MansOr b. Ebü'l-Meali en -NfsabOrf'nin Ebü
Bekir. Ebü'l-Feth ve Ebü'l-Kasım olmak
üzere üç künyesi bulunduğunu söylemektedir. s. Künyesi kesin olarak bilinmeyenler. Hz. Peygamber'in çok sevdiği
sahabi Üsame b. Zeyd'in künyesinin EbO
Zeyd, EbQ Muhammed, Ebü Abdullah
veya EbO Harice olduğuna dair dört farklı rivayet vardır. 6. Künyesi bilinmekle
beraber isminde ihtilaf edilenler. Kendisinin ve babasının adı hakkında yirmiden fazla rivayet bulunan EbO Hüreyre
bunun tipik örneğidir. 7. Hem künyesinde hem adında ihtilaf edilenler. Bunların sayısı çok azdır. Hz. Peygamber'in
azatlısı Sefine'nin adının Umeyr, Salih
veya Mihran. künyesinin EbO Abdurrahman veya Ebü'l-Bahterf olduğu söylenmektedir. 8. isminde ve künyesinde ihtilaf edilmeyip her ikisiyle de tanınan
lar. Dört fıkıh mezhebinin imamı bu gruba örnek olarak verilebilir. 9. isminden
çok künyesiyle tanınanlar: EbO İdris elHavlanf künyesiyle tanınan Aizullah b.
Abdullah ile EbO İshak es-SebiT künyesiyle tanınan Amr b. Abdullah gibi.
dokuz

adlandırılıp ayrıca

Ravilerin isim ve künyeleriyle ilgili olarak lll. (IX.) yüzyıldan itibaren tanınmış
muhaddisler tarafından çeşitli eserler
kaleme alınmış olup bunların başlıcaları
şunlardır : 1. Buhar! (ö 256/ 870), Kita-

bü'l-Küna. 1000 kadar ravi hakkında
bilgiler ihtiva eden eser müellifin
et- Tarif] u '1- kebir'ini tamamlayıcı mahiyettedir (Haydarabad 1360). 2. Müslim,
Kitabü 'l-Küna ve'l-esma' . Muta' etTarabfşf. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunan eserin tıpkıbasımını geniş bir mukaddimeyle birlikte yayımlamış (Dıma şk
1404 / 1984). Abdürrahim Muhammed elKaşgari de kitabı tahkik ederek iki cilt
halinde neşretmiştir (Medine 1404/ 1984).
3. Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed
b. Muhammed el-Mukaddemr. Kitôbü 'tTaril]. ve esmô 'ü '1- muJıaddişin ve künahüm. Ashap ve tabiinden olan 973 ravinin isim ve künyesini belirttikten sonra "Ma'rifetü'r- ri cal" başlığıyla bazı raviler hakkında kısa bilgiler veren eser
İbrahim Salih tarafından yayımlanmıştır
(Küveyt-Beyrut 1413 / 1992) 4. EbO Bişr
ed-DOlabi, el-Küna ve'l-esma'. Hz. Peygamber'in isim ve künyelerine dair rivayetlerle başlayan eser ashap, tabifn ve
diğer muhaddislerin künyelerini alfabetik olarak kaydetmektedir. İki cilt halinde yayımlanan (Haydarabad 132 2) eserdeki hadis ve diğer rivayetlerle ravilerin
fihristini hazırlayan Adnan Ali Şellak bu
çalışmasını Fihrisü '1- eJıadiş ve'l- aşar
li -Kitôbi'l-Küna ve'l-esma' adıyla neş
retmiş (Beyrut 14071 1987), daha sonra
EbO Yasir isamüddin b. Gulam Hüseyin
eserdeki hadisleri fıkıh bablarına göre
sıralayarak et- Taşniiü '1- h~i li- eJıadi
şi Kitabi'J-Küna ve'l-esma' adıyla iki
cilt halinde yayımiarnıştır (Kahire- Beyrut 1411 / 1991 ). s. Hakim el-Kebfr, Kitôbü'l-Esma' ve 'l-küna. Kettani'nin on
dört cüz olduğunu ve benzeri eserlerde
bulunmayan bilgileri ihtiva ettiğini söylediği eserin ll. cildi Süleymaniye (Pertev
Paşa, nr. 451) ve Ezher kütüphanelerinde (nr. 3651 ı , mustalah 228, nr. 138) bulunmaktadır . Zehebi, alfabetik olmayan
bu eseri alfabetik sıraya koyarak çalış
masına el-Mu~tena ii serdi'l-küna adı
nı vermiştir (Millet Kütüphanesi, Feyzullah
Efendi, nr. 1531 ). 6. EbO Ahmed Muhammed b. Ömer b. Ahmed b. İshak, Kitôbü'l - Esma' ve'l-küna (Edirne, Selimiye Ktp, nr. 319) 7. İbnAbdülberen-Ne
merf, Kitabü'l-İstigna ii macriieti'l-küna. 2513 kişinin isim ve künyeleri hakkında bilgi veren bu hacimli eser üzerinde Abdullah MerhOI Sevalime Mekke'deki Ümmülkura Üniversitesi'nde doktora çalışması yapmıştır. s. Ebü' l- Ferec
İbnü'l-Cevzr. Keşiü'n - ni~ö.b cani'l-esma' ve'l- el~ö.b. Barbier de Meynard
eseri Journal Asiatique'de yayımlamışkısa
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ESMA ve KÜNA
(I 907, IX, I 73-244. 365- 428; X, 55 - I I 8,
Müstakimzade Süleyman Sadeddin. Mecelle tü 'n- nisab fi'l- esma'
v e '1- küna ve '1- e1kab. 12.572 maddeyi
iht iva eden eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi 'nde bulunmaktadır (HaJet Efendi. nr. 628). Ahmet Yılmaz , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde eser üzerinde doktora çalışması
yapmıştır. 10. Abbas el-Kummi (ö. 1940).
el-Küna ve'1 -e1~ab (1-111 , Beyrut 1403 /
1983).
tır

ı 93-273). 9.

Esma ve küna konusunda İbn Mace
Kütüb- i Sitte imamları, ayrı
ca Yahya b. Main, Ali b. Medini, EbO Bekir b. Ebü Şeybe . Halife b. Hayyat, Ahmed b. Hanbel, Ca'fer b. Muhammed eiFiryabi, Ebü ' I-Kiisım ei-Begavi, EbO Ara be ei - Harrani, İbnü ' I-CarOd, İbnü's-Se
ken, EbO Hatim İbn Hibban ei-Büsti, Taberani, EbO Abdullah İbn Mende, Hakim
en-Nisabüri, Ebü Nuaym ei-İsfahani gibi tanınmış birçok muhaddisin eser telif ettiği kaynaklarda zikredilmekteyse
de bu eserlerin günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmemektedir.
dışındaki
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ESMA bint NU'MAN
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Hz. Peygamber'in nikahlad ığı,
fakat birleşmeden önce
bo şad ığı kad ın sahabi
L

ei -ESMA ve's-SIFAT
( ..::.. u~ .ı.......~ı ı
el - Bağdiidi'nin

(ö. 429/ 1037-38)

L

Allah' ın isim
sıfatiarına dair eseri.

_j

Müellif hakkında bilgi veren kaynaklar onun Allah ' ın isim ve sıfatiarına dair
eser telif ettiği hususunda görüş birliğine varmakla beraber bunun adını farklı
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el -Esmô.' ve'ş-sıtat başlıca iki bölümden oluşur. Mukaddime niteliğindeki birinci bölüm, kitapta uygulanan yönteme
dair çok kısa bir girişle esrna-i hüsna
hakkında genel konuların açıklandığı on
sekiz babdan meydana gelir. Müellif bu

Abdülka hi r ei-Bağda di'n i n e/Esm~' ue·s-sı{at ad lı eseri -

nin il k sayfas ı

(Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 497)

Birinci bölümün bundan sonraki babmünasebeti üzerinde
geniş bir şekilde durularak zata sıfat
nisbet etme konusunda ortaya çıkan teş 
bih ve ta'tTJ aşırılıkları hakkında tatminkar bilgi verilmekte, ardından ilahi isimlerin tevkifiliği , sıfatlar hakkında çeşitli
tırkaların bakış açısı ve fiili sıfatlar ele
alınarak kelam terminolojisi çerçevesinde işlendikten sonra esrna -i hüsna ile
ilgili hadisler. isimlerin sayısı ve bu çerçevedeki bazı konular açıklanmaktadır.
Eserin bu bölümü müellifin, Allah'ın isimlerini daha önce Eş'ari ke l amcılarının
yaptığı gibi zati isimler. mana isimleri
ve fiili isimler (selbi, sübüti ve fiili isimler) olmak üzere gruplandırmasıyl a sona erer.
larında sıfat-zat

Kitabın esasını teşkil eden ikinci bölüm 19. babdan ibaret olup burada Allah ·ın isimleri etraflı şekilde açıklanır.
Eserin dörtte üçünü oluşturan bu bölümde müellif ilahi isimleri alfabetik sıraya
göre ele alır. Her isimde önce etimalojik izah yapar. ardından ayrıntılı sayıla
bilecek bir şerh verir; bu arada hem ta bi olduğu Eş ' arT kelamcılarınca kullanı 
lan delilleri sayar, hem de mUhalif anla-

maya

_j

ve

laşılır .

bölümde isim- müsemma, sı fat - mevsuf
hakkında çeşitli tarif ve taksimler yaptıktan başka diğer esrna-i hüsna eserlerinde görülmeyen gramer bilgileri de
vermekte ve Arapça 'da isimlerin bulunabileceğ i sülasi. rubai, humasi vezinleri ayrıntılı bir şekilde ele alarak esrna -i
hüsnadan bu vezinlerde olanlara işaret
etmektedir. Ardından Allah'a nisbeti vacip, caiz ve müstahTI olan sıfatlar, mutlak manada isim. sıfat ve mevsuflardan
kadim ve hadis olanlar üzerinde durduktan sonra Arap gramerindeki mu'rebme b nT. sahih - illetli kelimeler konusuna
geçmekte ve esrna-i hüsnayı bu açıdan
da incelemektedir.

yışta olanların görüşlerini cevaplandır

(bk. ÜMMEHATÜ 'I- M Ü'MİNİN) .

Abdülkii.hir

şekille rde kaydederler. Mesela Kütübi,
söz konusu ~seri Tetsirü '1- ~ur ' ô.n ve
eş - Şıfô.t olmak üzere iki ayrı kitap olarak göstermiş (Fevatü 'l -vefeyat, ll, 372),
Sübki Kitô.bü 't - Telsir ve Kitôbü 's -Şıfô. t
şeklinde yine ayrı ayrı zikretmiş (Jaba·
~a t, v. 140), Katib Çelebi de ikinci eseri
aynen tekrarlarken birincisini müellifin
künyesine nisbetle Tefsiru Ebi Manşı1r
adıyla vermiştir ( Keşfü '?·?unün, 1, 44 1; ll ,
1432) SüyOti yaptığı nakillerin başında
kitabı Şerfı_u'l- esmô. ' olarak kaydetmiş
tir (e l-Müzhir, I, 27 ) Brockelmann ise British Museum'da mevcut nüshanın sonundaki kayda dayanarak Tefsiru esma 'i'llahi 'l-Jıüsna adını kullanmıştır (GAL Suppl.,
I, 667). Sonraki bazı çalışmalarda da tekrarlanan bu farklı isimler müellifin kitabının adını açıkça zikretmemesinden kaynaklanm ı ştır. Ancak eserin muhtevası
na bakıldığında Zebidi'nin de belirttiği
gibi (i thafü's-sade, ll , I8, 19) asıl adının
el-Esma ' ve 'ş-şıiôt olması gerektiği an-

çalışır. Ayrıca

söz konusu isimle
vasfetmenin hikmet ve faydası
na temas eder. Müellif bu bölümde yirmi dört başlık altında Allah ' ın 147 ismi
üzerinde durmaktadı r.

Allah ' ı

Eserin sonunda biri irade. diğeri keIam sıfatına ait olmak üzere iki bab yer
alır. İlk babda Allah'ın irade ve meşietiy
le ilgili olarak kelami fırkaların yaklaşımları ele alınır. Allah ' ın zatıyla kiiim
bir iradesinin bulunduğu üzerinde durulur ve ilahi iradeyi hadis kabul eden
Mu'tezile'nin görüşleri eleştirilir. İkinci
babda ise Allah ' ın kadim. zatı ile kiiim

