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bildik bilmedik demeyin" der ve ustala
rıyla birlikte oraya et almaya gelen ef
rada hitaben de, "Çardak önünden geç
meyin, pazara ve sokaklara gitmeyin, 
halk sizi pazara gidiyor sanmasın. Za
biti görünce kaçın, tozluğunuzu indirin, 
peştemallarınızı çevirin; haydi babam 
haydi" diye bağırırdı. Daha sonra her bö
lük ve ortanın etini almak için gelen se
ğirdimler kucağında kesilmiş koyunu tu
tan kasaba doğru koşar, ete elini ilk sü
ren bunu kışiasma götürürdü (Ahmed 
Cevad, s. 208). Bu koyunu bedava ola
rak almak o orta veya bölük için büyük 
övünç vesilesiydi. 

Etmeydanı, özellikle XVII. yüzyıl baş
larından itibaren yeniçeri ayaklanmala
rının ilk başlama yeri olarak ün kazan
dı. Yeniçeriler ayaklanma belirtisi ol
mak üzere kışla mutfaklarındaki kazan
ları bu meydana çıkarırlardı, buna "ka
zan kaldırma" denirdi. Yeniçerilere katı

lan öteki .Kapıkulu ocaklarının bayrakları 
da bu meydana dikilir, esnaf takımı ve 
isyanın teşvikçisi devlet adamları mey
danda kurulan çadırlarda veya meyda
nı çevreleyen yeniçeri odalarında misa
fir edilir, isyan süresince Etmeydanı'nda 
adeta bir ordu pazarı kurulurdu. Bu şe
kilde bir olay, 1703 yılında ll. Mustafa'
nın hal'i ve lll. Ahmed'in cü!Qsuyla so
nuçlanan isyan sırasında meydana gel
miştir. Etmeydanı'nı dolduran asiler ön
ce Ağakapısı'na ve Babıali'ye yürürler, 
daha sonra Atmeydanı'na geçerler, bu
radan da Soğukçeşme Kapısı. Bab -ı Hü
mayun ve Ahırkapı 'yı tutarak Topkapı 
Sarayı'nı kuşatırlardı. isyanlar sırasında 
Etmeydanı çeşitli konuşmaların yapıldı

ğı, nutukların atıldığı ve padişahtan ge
len haberlerin duyurulduğu bir karargah 
özelliği taşırdı. 

Yeniçeri Ocağı' nın ilgasından bir süre 
önce ve eşkinci* tahririnden sonra Et
meydanı'nın adı Talimhane Meydanı ola
rak değiştirildi (Esad Efendi, s. 70) Mey
dan ise son olarak 1826 Haziranında çı
kan yeniçeri isyanına sahne oldu. Eşkin
ci tahririni yaptırmamak için Etmeyda
nı'nda toplanan yeniçeriler, adet olduğu 
üzere kazanlarını meydana çıkarıp Ağa
kapısı'nı yağmaladıktan sonra Babıali'yi 
bastılar. Bu arada kendi taraftarlarını 
Etmeydanı'na çağırdılar. Ancak diğer Ka
pıkulu ocakları tarafından sarıldılar ve 
birkaç saat içinde kışiaları top ateşiy
le yerle bir edildi. Böylece Etmeydanı da 
fonksiyonunu tamamen kaybetti. Bu olay
la ilgili olarak Keçecizade izzet Molla'nın 
yazdığı kıta şöyledir: "Tecemmu' eyledi 
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Meydan-ı Lahm'e 1 Edip küfran-ı ni'met 
bunca bagi 1 Koyup kaldırmadan ikide 
birde 1 Kazan devrildi söndürdü ocağı" . 

ll. Mahmud yeniçeriliği hatırlatan her 
türlü isim ve unvanı kaldırırken Yeni Oda
lar'ın bulunduğu yere Ahmediye adını 

vermiş, böylece Etmeydanı adı da tari
he karışmıştır. Meydanın tonozlu kapısı 
1930'lu yıllara kadar mevcut iken son
radan ortadan kalkmış, yalnız kapının 
temel kalıntıları Ile iki yanındaki çeşme
lerin yalakları kalmıştır. Burııar da Va
tan caddesinin 1955-1956 yıllarında ye
niden düzenlenişi sırasında !<aldırılmış

tır. Etmeydanı'nın ve Yeni Odalar'ın ol
duğu yerde bugün Vatan caddesi, Ahme
diye Karakolu ve hızlı tramvay yolu bu
lunmaktadır. 
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Hadislerin baş tarafından l:ıir kısmı 
zikredilmek suretiyle sahal:ıe adına 

veya hadis metinlerine göre 
alfabetik olarak düzenlenen 

eserlerin ortak adı. 
_j 

Etraf "bir şeyin kenan, köşesi, yanı" 
manasma gelen taraf kelimesinin çoğu
ludur. ı. yüzyılın son çeyreğinden itiba
ren (VII. yüzyılın sonları) hadis derslerin
de hatırlanınası için hadisin baş tara
fından bir kısmının yazıldığı ve bunlara 
etraf dendiği bilinmektedir. ~u usul ilk 
defa İbn Sfrfn tarafından hqcası Abfde 
es-Selmanf'nin (ö_ 72/691) derslerinde 
uygulanmış ve daha sonra yaygınlaşmış
tır (Mustafa M. el-A'zami, s. 165). IV. (X.) 
yüzyıldan itibaren genellikle birden faz
la hadis kitabındaki rivayetlere kolayca 
ulaşabilmek için iki nevi etraf kitabı ya
zılmıştır. Birinci nevi öncelikle hadisle-

rin ilk ravisi olan ashap adına, onlardan 
rivayette bulunanların çok olması halin
de ayrıca tabiln ve tebeü't-tabilnin ad
larına göre alfabetik olarak düzenlen
miştir. Bu eserler bir çeşit müsned özel
liği arzeder. Ancak müsned türü eserler
de bir rivayetin tamamı verildiği halde 
etraf kitaplarında rivayetlerin sadece 
belli bir kısmı zikredilir. Kütüb~i Sitte 
veya ŞaJ:ıiJ:ıayn için yapılmış etraf kitap
larında görüldüğü gibi, bir sahabinin bu 
eserlerdeki bütün rivayetleri ve bu riva
yetlerin bütün senedieri bir araya topla
narak eserlerin hangi bölümler.inde geç
tiği tesbit edilir. Hadisin ilk ravilerine 
göre telif edilen etraf kitaplarında bir 
hadisin birçok eserdeki senedierinin bir 
araya getirilmesi araştırmacılar için ba
zı kolaylıklar sağlar. Bu sayede o hadisin 
geçtiği diğer kitapların ayrı ayrı incelen
mesine gerek kalmadığı gibi hadisin sağ
lamlık derecesinin kolayca tesbit edil
mesi mümkün olur. Bupun faydaların
dan biri . de bazı senedierde ayı rı cı bir 
vasıf kullanılmadan mesela Süfyan veya 
Hammad diye zikredilen ravihin diğer 

senedierde bu kapalılığın giderilmesi sa- · 
yesinde Süfyan es-Sevr! mi, Süfyan b. 
Uyeyne mi, Hammad b. Zeyd mi, yoksa 
Hammad b .. Seleme mi olduğunun belirle
nebilmesidir. Hadisin bütün rivayetlerini 
birlikte görme imkanı, bir eserin yazımı 
veya basımı sırasında yapılan hataların 
tesbitini de kolaylaştırır. Etraf kitapların
da yer alan hadislı;!rin tanınmış muhad
dislerden kimler tarafından ve eserlerinin 
hangi bölümünde nakledildiğini, ayrıca 

bir hadisin hangi kitaplarda bulunduğu
nu görmek azımsanmayacak bir faydadır. 
Bugün hadislerin kaynaklarını belirleme
ye imkan veren mu'cemlerin (concordan

ce) henüz ortaya çıkmadığı yıllarda bu 
hususların tesbiti genellikle etraf kitap
ları sayesinde mümkün olmuştur. 

İkinci nevi etraf kitapları ise senedie
ri alınmaksızın hadislerin baş tarafın
dan veya tamamını hatırlamaya imkan 
veren bir kısmından birkaç kelimeyi al
mak, sonra da bu metinleri alfabetik sı
raya koymak suretiyle yapılan çalışma
lardır. Ahmed Muhammed Şakir, SüyQti'
nin mevcut hadislerin tamamını bir araya 
getirmek için önce kavlf hadisleri alfabe
tik olarak toplamaya başladığı, fakat ta
mamlayamadığı Cem c u ·ı- cevami c adlı 
eseriyle ondan kısa metinli hadisleri se
çerek meydana getirdiği el-Camicu'ş
şagir'i birer etraf kitabı saymaktadır. 
Bu görüş benimsendiği takdirde Kudaf'
nin (ö 454/ 1062) daha önce telif ettiği 



· hadis metinlerine göre alfabetik eseri 
Müsnedü'ş-Şihc'ib'ı ile, halk dilinde yay
gın olan hadislerin toplandığı Sehavi' nin 
el-Makaşıdü'l-hasene'sinin de birer 
etraf çalışması kabul edilmesi gerekir. 

Hadisin sahabi olan ravisine göre dü
zenlenen belli başlı etraf kitapları şun
lardır : 1. Halef ei-Vasıtr (ö 401 1 1010), 
Etrô.fü's-Şahihayn. Daha sonra aynı ko
nuda kitap yazanların çoğu bu eserin 
genel planını benimsemiştir. Kitabın Da
rü'l-kütübi'I-Mısriyye'de (Hadis, nr. 31, 
42 , 56) ve Darü'l- kütübi'z- Zahiriyye'de 
(Hadis, nr. 371, 227 varakl nüshaları bu
lunmaktadır. z. Ebü Mes'üd ed- Dımaş
ki ( ö 40 ı 1 ı O ı o-ıl). Etrô.fü 'ş- Şa}ıihayn. 
Halef ei-Vasıti'nin kitabı kadar ilgi gör
mediği anlaşılan eserin bir nüshası Da
rü'l- kütübi'z- Zahiriyye'de bulunmakta
dır (Hadis, nr. 373, 140 varak) . 3. ibnü'I
Kayserani. el -E tr af li'l- e ira d li' d- Dare
~utni. Etrô.fü '1--gara, i b ve '1- efrad adıy
la da anılan eserde Darekutnf'nin el-Fe
va'idü'l- efrad'ı ( etraf) alfabetik sıraya 
konulmuştur. Kitabın Darü'l-kütübi'I-Mıs

riyye'de (Hadis, nr. 697, 36ı varakl ve Fas 
Karaviyyfn Kütüphanesi'nde (nr. 1065) bi
rer nüshası. ayrıca Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde de (nr. 3209) bir mikrofilmi 
bulunmaktadır. Ebü'I-Mehasin ei-Hüsey
nl, tertibinde ve muhtevasındaki bazı ek
sikleri tamamlayarak eseri ihtisar etmiş
tir. 4. ibnü'I-Kayserani, Etrc'ifü'l-Kütü
bi's-Sitte. Ebü'I-Kasım ib~ Asakir kita
bın müellif hattıyla olan nüshasını gör
düğünü, fakat eserde fahiş hatalar bu
lunduğunu söylemektedir (bk. ZehebT, 
Mfzanü'l·i'tidal, lll. 587 ; ayrıca b k. Brockel
mann, GAL Suppl., 1, 603). s. Ebü'I-Abbas 
Ahmed b. Sabit et-Tarkl, el-Levami' ti'l
cem' beyne'ş-şı]J.a]J. ve'l-cevami'. Et
rafü'l-Kütübi'l-Ijamse adıyla da anılan 
ve Kütüb-i Sitte'nin ibn Mace dışında
ki beş kitabını ihtiva eden eserin bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir 
(Şehid Ali Paşa , nr. 533, 210 varak). 6. Ebü'I
Kasım ibn Asakir, el -İşraf 'ala ma 'rife
ti'l- etrc'if. Ebu Davüd, Tirmizi. N esai ve 
ibn Mace'nin sünenleri üzerine yapılan 
bu çalışmanın iki cildi Süleymaniye Kü-

. tüphanesi'nde bulunmaktadır (Ayasofya, 
nr. 455 , 279 varak, nr. 456, 267 varak) . 7. 
Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizzi, Tuhfe
tü'l-eşraf * bi-ma'rifeti'l-etraf. Sah~be, 
tabifn ve tebeü't-tabiine ait 1391 müs
nedde mevcut 19.626 hadisin ele alın
dığı eser Kütüb-i Sitte ile Ebü Davud'un 
el -Merasil'ini, Tirmizi'nin eş-Şema'i
lü 'n - n ebi adlı eseri ni, Nesaf'nin 'Ame
lü'l-yevm ve'l-leyle'sini de ihtiva et
mektedir. ibn Hacer ei-Askalanl eserde-

ki bazı hataları tashih ve ikmal maksa
dıyla en-Nüketü'?·?ırat 'ale'l-Etraf'ı 
kaleme almıştır. Her iki eser Abdüssa
med Şerefeddin tarafından titiz bir ça
lışma sonunda bir arada yayımlanmıştır 
(I-XIV, Bombay ı965-1966) 8. Ebü'I-Me
hasin ei-Hüseynf, el - Keşşaf ii ma'rife
ti'l- etraf. Kütüb-i Sitte üzerine yapılan 
bu çalışmanın ı ve ll. ciltleri Darü'l-kütü
bi'l- Mısriyye' de bulunmaktadır (Hadis, 
nr. 445) 9. Ahmed b. Ebü Bekir ei-Büsi
ri. Etrafü'l-mesanidi'l- 'aşere. Günümü
ze gelip gelmediği bilinmeyen bu eser, 
sonuncusu dışında hepsi lll. (IX.) yüzyıl

da vefat eden on muhaddisin müsned
lerini ihtiva etmekte olup bunlar Ebü 
Davud et-Tayalisl, Abdullah b. Zübeyr ei
Humeydi. Müsedded b. Müserhed, Ebu 
Bekir b. Ebü Şeybe, ishak b. Rahuye, ibn 
Ebü Ömer, Ahmed b. Meni', Abd b. Hu
meyd, Haris b. Ebü üsame ve Ebu Ya'la 
ei-Mevsılf'dir (KettanT. s. 372) . 10. ibn Ha
cer ei-Askalani. İthc'ifü'l-m.ehere bi-et
rafi'l- 'aşere. İthcltü'l-mehere bi'l- t~
va'idi'l-mübtekire min etrafi'l- 'aşere 
adıyla da anılan eser imam Malik'in el
Muvatta'ını , imam Şafii'nin ve Ahmed 
b. Hanbel'in müsnedlerini, Darimf'nin es
Sünen'ini. ibnü'I-Carüd'un el-Münte
ka'sını, Ebu Avane el-isferaylnf'nin el
Müsta{lrec'ini, Tahavi'nin Şerh u Me 'a
ni'l-aşar'ını, ibn Hibban'ın eş-Sahi]J.'i
ni, Darekutnf'nin es-Sünen'ini ve Ha
kim'in el-Müstedrek'ini ihtivfi etmekte
dir. İt}J.afü'l -mehere'nin Murad Molla 
Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcuttur 
(nr . 349-364). Müellif daha sonra bu eser
den Ahmed b. Hanbel 'in el-Müsned'i
ni çıkararak buna İtrafü '1 -müsnedi'l
mu 'teli bi -Etrafi'l-Müsnedi'l -Hanbe
li adını vermiştir. İtrafü '1 -müsned, Zü
heyr b. Nasır en-Nasır tarafından Etra
fü Müsnedi'l- İmam A]J.med b. lfanbel 
adıyla son cildi fihrist olmak üzere on cilt 
halinde yayımlanmıştır (Dımaşk- Beyrut 
1414 / 1993). 11. Abdülganl en-Nablusi (ö 

1143 / 1731), Zeha 'irü'l-mevaris* fi'd-de
laleti 'ald ;;e,;diı'i'l-hadis. K-ütüb-i Sit
te ile el-Muvatta'ı ihtiva ~den eser sa
habi adına göre yedi bölüm halinde dü
zenlenmiş olup Mahmüd Rebf' tarafından 
neşredilmiştir (!-IV, Kahire 1352 / 1934) 

Bunlardan başka Ebu Nuaym Ubey
dullah b. Hasan b. Ahmed ei-Haddad el
isbahanf'nin (ö 5 ı 71 1123) Etrdfü's-Sahi
]J.ayn 'i, ibnü'I-Mülakkın'ın eİ-İşrdf '~le.'l
etraf'ı, ibn Hacer el-Askalanl' nin Etra
fü 'ş-Şa]J.i]J.ayn ( Tertibü etrafi'ş·Şaf:ıif:ıayn ). 
Etrdfü '1 - e]J.adişi '1-mu{ltare li 'z- Ziya el-

. Ma~disi (inare {i etra{i'l-mul].tare), Tes
didü 'l-~avs ii etrafi'l -Müsnedi'l-Fir-
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de vs, el-Peva, idü '1- mecmu 'a bi- etra
fi'l-ecza'i'l-mesmu'a, el-Ecza' bi-etrd
ti'l- ecza, ve Etrc'ifü Şer]J.i Me 'ani'l- dşar 
ve Süneni'd-Dare~utni adlı eserleri ve 
Zeynüddin el-lrakl'nin Etratü Şahi]J.i İbn 
Hibbc'in'ı da zikredilebilir. 

Hadis metinlerine göre düzenlenen 
belli başlı etraf kitapları da şunlardır: 

1. Muhammed Şerif Tokadi, Mitta}J.u'ş
Sa}ıi]J.ayn. Eserde önce Buharf'nin, son
ra da Müslim'in el-Cami'u'ş - şa}ıi]J.'le
rindeki kavli hadisler alfabetik olarak di
zilmiş, hadislerin bu eserlerdeki ve belli 
başlı şerhlerindeki yerleri gösterilmiştir 
(bk DİA, VII. 123, 128). Günümüzde da
ha çok bilgisayar yardımıyla meydana 
getirilen birçok hadis kitabının fihristini 
bu türe dahil etmek mümkündür. z. Ebü 
Hacir Muhammed Said b. Besyanı Zağlül, 
Mevsu 'atü etrafi'l-]J.adişi'n- nebeviy
yi'ş-şerif. Hadis, siyer, fıkıh, ilel, hadis 
ricali, mevzu hadis ve tefsirle ilgili 150 
kitabın taranmasıyla meydana getirilen 
bu çalışmada hadisin baş tarafından ve
ya herhangi bir yerinden en az bir kelime 
alınmakta. ardından da hadisin geçtiği 
kaynaklar zikredilmektedir. Eser on bir 
cilt halinde yayımlanmıştır (Beyrut 141 O 1 
1989). 3. Wensinck, el-Mu 'cemü'l-müfeh
res li-elfazi 'l-hadişi'n-nebevi* (Concor
dance et indices de La tradition musulma
ne ). ikinci nevi etraf kitaplarının farklı 
bir türünü meydana getirmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Tirmizi. el-Cami'u 'ş·şa~f~ (nş r. Ahmed Mu
hammed Şakir). Kahire, ts. (ei-Mektebetü ' I-İs
lamiyye), m3şirin mukaddimesi, s. 58-60; Mizzi, 
Tu~fetü 'l·eşraf bi-ma'rifeti 'l -etn3.{(nşr. Abdüs
samed Şerefeddin) , Haydarabad 1965-66, 1· 
XIV ; Zehebi, A' lamü'n-nübela', XIX, 487; a.mlf., 
Mfzanü ' l·i'tidal, lll, 587; Ebü'I-Mehasin ei-Hü
seyni, :feylü Te?kireti 'l-huff~ li '?·:fehebi, Hay· 
darabad 1376 / 1956- Beyrut, ts. (Daru İhya i ' t
türasi'I-Arabl). s. 1, 151 , 365; İbn Hacer, en· 
Nüketü 'z - ?ıraf 'ale' l·etraf (nşr Abdüssamed 
Şerefeddin). Bombay 1965-66, !·XIV; Keş{ü'? · 

zunan, 1, 116-117; Emir es-San'ani, Tavifhu 'l
~fkar (nşr Muhammed Muhyiddin AbdÜ!ha
mld). Medine, ts. (el-Mektebetü 's-Selefiyye), 1, 
231-234; Brockelmann. GAL, 1, 436; Suppl., ı, 

603; Sezgin. GAS, 1, 208, 220 ; Şiikir Mahmüd 
Abdülmün'im, İbn f:iacer el· 'As~alanf ve dira· 
setü muşannefatihf ve menhecüha ve meva
ridüha {f kitabihi 'l·İşabe, Bağdad 1978, ı, 409· 
419; Mi{ta~u künüzi 's-sünne, Ahmed Muham· 
med Şiiki r' in mukaddimesi, s. dad, zı; Abdullah 
Aydınlı, Hadis lstılahları Sözlüğü, İstanbul 1987, 
s. 38; Talat Koçyiğit, Hadis Terimleri Sözlüğü, 

Ankara 1992, s. 123; Mustafa M. ei-A'zami, İlk 
Devir Hadis Edebiyatı (tre. Hulusi Yavuz), İs· 
tanbul 1993, s. 165; Kettani, er-Risaletü'l·müs· 
tetrafe (Özbek). s. 370-372 ; Jamila Shaukat. 
"Classification of Hadith Literature", /S, XXIV j 
3 ( 1985), s. 360-361; M. Yaşar Kandemir, "el
Canıiu's-sahih", DİA, VII , 123, 128. 

~ M . yAŞAR KANDEMİR 

499 


