GASSAN ei-KOFf
ettiği

de qjlinmektedir. Etıu Ali ei-Gassanf 12 Şabcın 498 'de (29 Nisan 1105) vefat
etti ve Rapat Kabristanı'na defnedildi.
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Muharrem 427'de (Kasım 1035) Kurtuba (Cordoba) yakınlarındaki Ceyyan'da
(Jean) doğdu . Ailesi Kurtuba'daki Zehra
şehrine mensup olmakla beraber babası , BerberTier'in çıkardığı karışıklıkta buradan kaçarak 400 ( 1009) yılında Ceyyan'a gidip yerleşmiştir. Yemen'deki Gassan kabilesine nisbetle Gassanf diye anı
lan Ebu Ali on yedi yaşında hadis 'tahsiline başladı. Aralarında devrio tanınmış
muhaddislerinden İbn Abdülber en-Nemerr. Ebü'I-Velfd ei-Bacf ve İbnü'd - De
laf'nin de {ibn Dilhas) bulunduğu Endülüslü hocalardan okudu. Hakem b. Muhammed b. Hakem ei-Cüzamf'den 100
civarında, İbn Abdülber en-Nemerf'den
yirmi beş, İbnü'I-Hazza' diye tanınan Ahmed b. Muhammed b. Yahya'dan on üç,
muhaddis ve fakih Ebü'I-Kasım Hatem
b. Muhammed et-Trablusr et-Ternrmrden on, Kurtuba müftüsü Ebu Abdullah
Muhammed b. Attab ei-Endelüsf'den
sekizden fazla kitap okuyup bun!arı rivayet etme yetkisi aldı. Kendisinden de
İbn Sükkere diye tanınan hadis, fıkıh ve
kıraat alimi Ebu Ali es-Sadefi, tabip ve
şair Ebü'I-Aia Zühr b. Abdülmelik ei - İya 
df ei-İşbTif, müfessir ve fakih Ebu Muhammed Abdülhak b. Galib ei-Muharibf
gibi meşhur alimler hadis öğrendi. icazet verdiği talebeleri arasında Kadf İyaz
da yer alır (el·Gunye, s. 139). Devrinin en
tanınmış hadis hafızlarından biri olan
Gassanr kuwetli Arapça'sıyla, üstün lugat, edebiyat, şiir, ensab ve ricalü'l-hadfs bilgisiyle şöhret buldu. Kurtuba'nın
büyük camiinde hadis dersi verir, şeh
rin alim ve fakihleri bu dersleri takip
ederdi. Bu sebeple Kurtubalı muhaddislerin reisi diye anıldı . Hacası İbn Abdülber
el-İstf'ab adlı eseriyle ilgili olarak ona
vasiyette bulunmuş, bu eserde adı geçmeyen bir sahabfye rastladığı taj<dirde
onu derhal kitabına kaydetmesirıi istemiştir. Gassanf'nin pek çok kitabı tashih
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Ta~yfdü'l-mühmel

ve temBul].ari ile Şa 
l}.il}.-i Mii$lim 'deki yazılı~ları aynı , okunuşları farklı (mü'telif ve muhtelif) ravi
isimleri, nisbe, lakap ve künyelerle yanlış anlaşıl~bilecek kelimelere dair olan
eser. tasnif tarzı ve muhtevası itibariyle
aynı konuda daha önce yazı l anlardan
farklıdır. ı:;serin değerini takdir ederek
ensaba ve Şal}.il}.ayn 'a dair çalışmala
rında onqıın büyük ölçüçle faydalanan
alimler arasında Mazerr. Kadf İyaz, Abdülkerrm p. Muhammed es-Sem'anf, İbn
Kurkül, Ebu Musa el-Medfnf, İbnü's-Sa
lah eş-Şehrezurf, Nevevi ve İbn Hacer eiAskalanf zikredilebilir. Kitap dört bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde isim, künye ve nispelerdeki mü'telif ve m4htelif kelimelerle benzer olanlar (müşteqih) ele alınmaktadır. İkinci bölüm, Şal}.il_ıayn ravilerinin j3uharf ile Müslim'den rivayetleri sırasında senedierde
yaptıkları bazı hataları ihtiva etmektedir. ÜçÜncü bölümde Şafıil}. - i Bul].ari'deki rivay~t yanlışları zikredilmektedir.
Bu yanlışlı:ırla Şal}.il}.ayn müelliflerinin
ve hocalarının ilgisi bulunmadığını, bunların dah~ sonraki ravilerıa ait olduğunu
belirten ll)üellif, ikinci ve üçüncü bölüme et- Tenbih 'ale 'l- evhami'l- va~ı 'a
fi'ş-Şal}.iJ.:ıayn min ~ıbeli 'r-ru vdt adı
nı vermiştir. Eserin Şal}.il}. -i Bul].dri'ye
dair üçüncü bölümünde (Ta~yfdü ' l·müh·
me/'in b eş inci ve altın c ı cüzü) senedierin
muhtelif rjvayet şekilleri tesbit edilmekte ve bun!ı:ırın 135'inde r~vilerin yaptığı
hatalar gösterilmektedir. Bu bölüm Beyazıt Devlet. Dımaşk Mektebetü ·ı- Esed
ve Bağdat Mektebetü'l-evkaf'taki nüshalarındarı (aş. bk.) faydalanılmak suretiyle Mehmed Sadık Aydın tarafından etTenbih 'aje 'l-evhdmi 'l- yalp.'a fi'ş-Şa
l}.il}.ayn min ~ıbeli'r-ruvat "lp.smü'lBul].ari" açlıyla Camiatü'l-jmam Muhammed b. Suüd 'da yüksek lisans tezi olarak
hazırlanıp yayımlanmıştır (Riyad 14071
1987) . Dördüncü bölüm Şal}.i]J.ayn 'daki
lakaplarla ilgilidir. Gassanf, daha önce
aynı konuqa eser veren D&rekutnf ve Ebu
Mes'ud ed-Dımaşki gibi müelliflerin görüşlerinden faydalanmış, senedierde onların farketmediği bazı hatalara işaret
etmiştir. Ta~yfdü'l-mühmel bu adla Süleymaniye Kütüphanesi 'nde (Hamidiye,
nr. 239. vr. 183 -234), Kitdbü me,telete
l].a(tuhU vq'l].telefe laf:{-Ulp1 min esma,i
ruvati'ş-ŞaJ:ıiJ:ıayn ismiyle Beyazıt Devlet Kütüphpnesi'nde (nr. 1211, vr. ı b.JOJ" )
Eserleri. 1.

Mürcie'ye bağlı
Gassaniyye kolunun kurucusu

kayıtlı

bulunmakta, devamı Kitdbü't 'ale '1- evhami '1- valp. 'a fi'lMüsnedeyni 'ş-SaJ:ıfl:ıayn (vr. !Ol b_ 143' ).
takapiara dair kısmı ise Kitabü'l-El~ö.b
fi'l-Müsnedeyn (vr. 165' -179') adıyla
aynı mecmuada yer almaktadır. Eserin
San'a ei-Mektebetü'l-amme (Mustalah,
nr. 10) ve el-Mektebetü'l-Mahmudiyye
(nr. 274). Dımaşk Mektebetü'I-Esed (elMektebetü 'l-Osmaniyye er-Rı zaiyye, nr.
242), Bağdat Mektebetü'l-evkaf (nr. 1060)
ve Patna Mektebetü Hüdabahş'ta da (nr.
89) nüshaları mevcut olup ilk dört cüzü
Muhammed İdrfs Zübeyr ve Ferhat Nesim Haşimf tarafından neşre hazırlan
maktadır. z. Kitdbü't-Ta'rif bi'ş-şüyiil]..
Eser bu adla Beyazıt Devlet (nr. 1211, vr.
143'-164b) ve Tesmiyetü şüyı1l].i Ebi Daviid Süleyman es-Sicistani adıyla Süleymaniye (Laleli, nr. 2089, vr. 74-98; ayrıca
bk. Max Weisweiler, lstanbuler Handschrif
tenstudien Zur Arabischen, İstanbul 1937,
nr. 95) kütüphanelerinde kayıtlı bulunmakta, adının Şüyiil].u Ebi Daviid ii muşannefih olduğu da ileri sürülmektedir
(Muhammed idris Zübeyr - Ferhat Nesim
Haşimf, s. 384) 3. el-Küna ve'l-el~ö.b
(Brockelmann, GAL, ı . 454 ; Suppl., I, 629).
Ebu Ali el-Gassani'nin bunlardan baş
ka hacası İbn Abdülber en-Nemerf'nin
el-İsti'ab'ı üzerine bir zeyli, İbnü'l-Fa
radf'nin Taril].u 'ulema,i Endelüs adlı
eserinden edebiyatla ilgilenen hadis hafızlarına dair bir seçme cüzü. "la teza1ü
ta'ifetün min ümmeti 'ale'!-hak" hadisine
dair bir cüzü, ayrıca kendi kitaplarına dair
el-Fihrist adlı bir eseri bulunduğu belirtilmektedir (Muhammed idrfs Zübeyr Ferhat Nesfm Haş imi. XXVI / 1-2, s. 384).
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