HATTB-i AYASOFYA
nr. 6111) Ankara'da Mill'i
Kütüphane'de (nr 2503/2) bulunmaktadır. 2. Cevdhirü'l-ikydn fi şerhi Umdeti'l-irfan. 'Umdetü'l- 'irtdn'ın Türkçe
mensur şerhi olup 956 Muharremi ( Şubat
1549) sonlarında tamamlamıştır. Yazma
nüshaları Süleymaniye (Hamidiye, nr. ı 7;
Esad Efendi, nr. 16), Beyazıt Devlet (nr.
187; Veliyyüddin Efendi, nr. 24), Gazi Hüsrev Bey (nr. 3372) kütüphanelerinde ve
Ankara'da Mill'i Kütüphane'de (nr. 5528)
kayıtlıdır. 3. Rus u]]. u '1-lisdn ti l)uruti 'lKur'an. Yine tecvid konusunda "elif" redifli 143 beyitlik Arapça bir manzumedir. 959'da (1552) Kanuni'ye ithaf edilen
eserin yazma nüshaları Ankara'da Mill'i
Kütüphane ile (nr. 2503/3) Beyazıt Devlet (nr. 8203/3) ve istanbul Üniversitesi
(AY, nr. 2673) kütüphanelerindedir. 4. Vesiletü'l-itkan li şerhi Rusuhi'l-lisdn.
Rusu]].u'l-lisdn'ın Türkçe mensur şerhi
olan ve 960'ta (1553) yazılan eserin çeşit
li yazma nüshaları vardır (Süleymaniye
Ktp., Laleli, nr_ 68, Şehid Ali Paşa, nr. 34/
2, Lala İsmail Paşa, nr. 7, Sali ha Hatun, nr.
1/2; Beyazıt Devlet Ktp., nr_ 149/1, 156,
207/2; Millet Ktp., Ali Emlrl Efendi, nr.
127; Berlin , Ah lward, 1, 203; Leiden, nr_
1647; ayrıca bk_ Brockelmann, ll. 650) _S.
FüyCızü'l-it~an ii Vücuhi'l-Kur'an. Füyuzat fi'l-~ıra'ati's-seb'a adıyla da zikredilen bu eserin de çeşitli yazma nüshaları mevcuttur (Beyazıt Devlet Ktp ., nr.
4796/l; Laleli,

Hatib-i Ayasofya'riın Ceuahirü'l-ikyan adlı eserinin ·Jik
(Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 17)

sayfası

334; Abdurrahman Hibrt, vr. l6b) "Hatlb-i
Ayasofya" diye meşhur olmuştur.
Hatipliği yanında

Ayasofya Medresesi'nde uzun yıllar müderrislik yapan Hamdullah Efendi'nin şeyhülkurra oluşu ve
eserlerinin konusu dikkate alındığında
daha çok kıraat ilminde derinleştiği anlaşılır (Abdurrahman Hibrt, vr. J6b; Ahmed Bad! Efendi, ll, 336) . Nitekim ömrünün sonlarına doğru Edirne Selimiye
Darülkurrası'na ilk şeyhülkurra olarak tayin edilmiş ve ölümüne kadar bu görevde kalmıştır. Rusu]].u'l-lisdn adlı eserindeki bir tanıtma notunda (Beyazıt Devl et Ktp., nr. 8203/3, vr. 60a) onun 981
(1573) yılında Edirne'de şeyhülkurra olduğu belirtilir. "Teberrüken" tayin edildiği bu görevde yaklaşık iki yıl kadar hocalık yaptıktan sonra 983 (1575) yılı civarında yetmiş yaşlarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Bazı kaynaklarda 943
(1536), 948 (1541) ve 963 (1556) olarak
zikredilen (SiciLI-i Osman!, ll, 244; Brockelmann, ll, 651; Kehhale, IV, 75; Hediyyetü'l'ari{fn, ı , 334) vefat tarihleri yanlış olmalıdır.

Eserleri. 1. 'Umdetü'l-'irfan fi vaşfi
l)urufi'l-Kur'an. 948'de (1541) yazıla
rak Kanuni Sultan Süleyman'a ithaf edilen eser, "ra" kafiyeli 260 beyitlikArapça
bir tecvid kitabı olup yazma nüshaları Süleymaniye Kütüphanesi ile (Ayasofya, nr.
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223; Ankara Mill1' Ktp ., nr. 99; İ zmir Mill1'

Ktp ., nr. 1386/l; Afyon Gedik Ahmed Paşa Ktp., nr. 17581/2; Dokuz Eylül Üniver-

sitesi ilahiyat Fakültesi Ktp., nr. 3959)_
6. Mevlidü'n-nebi. Türkçe manzum bir
mevliddir. Dibaceden sonra tevhid, fıt
rat-ı alem, fıtrat-ı Adem, veladet-i nebl,
mu'cizat, mi'rac, münacat, vefat ve hatime bölümlerinden oluşan eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Fatih, nr. 4510) kayıtlıdır.
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Ebu Bekr Ahmed b. All
b. Sabit el-Bağdadi
(ö_ 463/1071)
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Hatib-i Ayasofya'nın Meviidü'n-neb1adlı eserinin ilk say(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 4510)

fası

Tiiri!Ju Bagdiid adlı eseriyle tanınan
hadis hafızı ve tarihçi.

_j

23 Cemaziyelahir392'de (9 Mayıs 1002)
(Tarf!;u Bagdad, XI, 266) Mekke-Medine
yolu üzerindeki Vadilmelel'in Guzeyye kasabasında dünyaya geldi. Ebü'I-Ferec
İbnü'l-Cevii'nin, aynı ayı ve günü zikretmekle beraber 391 'de (1001) doğduğu
nu söylemesi bir zühul eseri veya istinsah hatası olmalıdır. Daha sonraki bazı
kaynaklar da bu yanlış bilgiyi tekrarlamış
tır (mesela bk. İbn Keslr, XII, 101) _Hat'ib
el - Bağdad'i'nin soyu Kufe civarında oturan bir Arap aşiretine dayanmaktadır.
Hat'ib lakabının kendisine, kıraat alimi
Ebu Hafs el-Kettan'i'den Kur'an öğ renen
ve Bağdat'ın güneybatısında Dicle nehri
üzerindeki Derz'ican köyünde yirmi yıl hatiplik yapan babası Ebü'I-Hasan Ali'den
intikal ettiği söylenmişse de muhtemelen kendisi de bu köyde aynı vazifeyi devam ettirmesi sebebiyle Hatlb diye tanın
mıştır. Babası onu tahsil için hadis ilmiyle de ilgilenen Hilal b. Abdullah et-Tib'i'ye
gönderdi. Babasının ve mürebbisi oldu-

HATTB ei-BAGDADT
ğunu söylediği Tibl'nin (Tarll]u Bagdad,
XIV. 75 ı kendisini hadis ve fıkıh öğrenme
ye yönlendirmeleri sebebiyle on bir yaşın
da iken İbn Rezküye diye bilinen muhaddis ve fakih Muhammed b. Ahmed eiBağdadl'den hadis dersi almaya başladı;
bu hocasının derslerine üç yıl aradan sonra tekrar döndü. Üç yıl boyunca Ebü'tTayyib et-Taberl'den ve devrinin Bağdat'
taki en büyük Şafii alimi olduğu belirtilen
Ebu Hamid ei-İsferaylnl'den fıkıh öğren
di. O dönemde yeteri kadar hadis öğren
meden fıkıh tahsiline başlanmadığın
dan hareketle Hatlb'in bu süre içinde
başka hocalardan hadis okumuş olabileceğini ileri sürenler vardır (Münlrüddin
Ahmed, s. 28ı. İbn Rezküye'den tekrar
hadis öğrenmeye başlayan Hatlb, ayrıca
Bağdat'taki diğer muhaddis ve fakihlerin derslerine devam ettikten sonra baş
ka ilim merkezlerindeki alimlerden faydalanmaya karar verdi. Yirmi yaşında
iken bir yıl süreyle Basra'ya ve Kufe'ye
gitti. Aynı yıl babasını kaybetti. Hadisi
kendisine sevdiren hacası Berkanl, onun
tek bir alimden rivayette bulunmak için
Mısır'a gitmeyi düşündüğünü öğrenince
muhaddis Ebü'I-Abbas ei-Esamm'ın tatebelerinden hadis rivayet etmek üzere Horasan'a gitmesinin daha uygun olacağını
söyledi. Hatlb de henüz yirmi üç yaşında
iken muhtemelen önce İsfahan'a, oradan
da Hemedan, Rey ve Nlşabur'a gitti; dön üşte Dlnever'e uğradı. Hatlb'in, Bağ
dat'a gelen alimler arasında hadis ilmini
en iyi anlayan kimse olarak nitelendirdiği
Muhammed b. Ali es-Surl, en fazla rivayette bulunduğu hocalarından İbnü'I
Müteyyem diye bilinen Ahmed b. Muhammed ei-Bağdadl, sika olduğunu belirttiği Ebu Ömer Abdülvahid b. Muhammed ei-Kazerunl, İbn Bişran diye tanınan
Ali b. Muhammed ei-Bağdadl, Kadılku
dat Ebu Bekir Ahmed b. Hasan ei-Hirl ve
İbn Şazan ei-Bağdadl gibi alimler onun
h ocaları arasında yer alır. Ayrıca Bağdat'
ta bulunan alimlerle, hadis tahsili için seyahat ettiği yerlerde karşılaştığı 1000'den fazla hocadan (Mahmud et-Tahhan.
el-fjaft? el-Jjatlb el-Bagdadl, s. 68ı faydalanan ve onlardan önemli kişilerin 470
kadar eserini okuyan Hatlb, kendi tatebeleri İbn Makilla ile Ebü'I-Pazl İbn Hayrün'dan da rivayette bulunmuştur. Özellikle Dımaşk'ta bulunduğu yıllarda okuttuğu bu kitaplardan elli yedisinin Kur'an
ilimlerine, kırk sekizinin fıkha, altmış
dokuzunun akaid ve zühde, on sekizinin
Arap diline, kırk dördünün edebiyata,
158'inin tarihe ve hadis tarihine, altmış
beşinin de sadece hadis metinlerine dair

eserler olması (Yusuf el-Uş, s. 144-145).
onun hadis başta olmak üzere diğer İsla
mi ilimler ve tarih yanında dil ve edebiyata da büyük ilgi duyduğunu, tanınmış
şahsiyetterin rivayet ettiği dini ve edebi
kitapların rivayet hakkını elde etme hususunda büyük gayret sarfettiğini göstermektedir.
Hatlb ei-Bağdadl, tahsilini tamamlasonra yirmi yıldan fazla bir süre
bütün vaktin i Tari{! u Bagddd'ı yazmaya
ayırdı. 444 ( 1052-53) yılında bu en önemli çalışmasını tamamlayınca (a.g.e., s.
172ı hac görevini ifa etmeye karar verdi. Aynı yıl Dımaşk'a ve Silr'a uğradık
tan sonra Hicaz'a gitti. 445'te (1053-54)
hac maksadıyla Mekke'ye gelen tanınmış
muhaddis Kudal'den hadis rivayet etti.
Bu sırada seksen yaşında olan ve Mekke'de mücavir olarak bulunan Şa]J-i]J--i Bu{ıarf'nin ünlü ravisi Kerlme bintAhmed'den bu eseri beş günde okudu. Hatlb aynı eseri daha önce, ünlü ravilerinden Küş
mlhenl'den bizzat dinleyen müfessir ve
kıraat alimi Hlrl'den 423 ( 1032) yılında
Mekke'ye giderken Bağdat'a uğradığı sı
rada üç gün içinde ve üç mecliste dinlemişti ( Tarli]u Bag da d, VI, 314 ı Zehebl
bundan daha süratli bir kıraatin duyulmadığını söylemektedir (A' la mü 'n-nübeLa', XVII I, 280ı Hac esnasında kendisinden hadis öğrenmek isteyenlere hadis
rivayet ettiği belirtilen Hatlb, Medine'deki alimlerden de faydalandıktan sonra
hac dönüşü 446 (1054-55) yılında Şam'a
uğradı. oradan Beytülmakdis'e geçerek
Dımaşklı hadis hafızı EbO Muhammed
Abdülazlz b. Ahmed ei-Kettanl'den hadis rivayet etti. Bir müddet SOr'da kaldı ,
ardından Bağdat'a döndü. Hadis ilmindeki otoritesi yanında yazdığı eserler sayesinde büyük bir şöhrete sahip olduğu
için ondan hadis öğrenmek ve eserlerini
bizzat kendisinden okuyup rivayet etmek üzere Bağdat'a gelenlerden başka
dolaştığı birçok ilim merkezinde pek çok
talebe kendisinden faydalandı. Zaman
zaman onunla hadis müzakere eden hocası Ebu Bekir ei-Berkanl başta olmak
üzere Ebü'I-Kasım Ubeydullah b. Ahmed
ei-Ezherl gibi tanınmış hocaları ondan
hadis rivayet etti. En tanınmış ta! ebeleri
arasında. kendisinden yıllarca ayrılma
yan Ebü'I-Meall Muhammed b. Muhammed ei-Hüseynl ile Endülüslü hadis hafızı
ve İbn Hazm'ın talebesi Muhammed b.
Pütuh ei-Humeydl. hadis hafızı İbnü 'I
Had ıbe, Ebü'l-Hüseyin İbnü't-Tuyurl.
Mübarek b. Abdülcebbar ei-Bağdadl, Hatlb et-Tebriz!, Maristan kadısı diye tanıdıktan

nan Ebu Bekir Muhammed b. Abdülbaki
ei-Ensarl en-Nasrl gibi isimler zikredilebilir.
Abbas! Halifesi Kaim -Bie mrillah'ın veziri Relsürrüesa İbn ü 'I-Müslime Hatlb'in
tahsil arkadaşıydı. Vezir hadis ilmindeki
yerini takdir ettiği Hatlb'i himayesine aldı (447/I055ı. O sıralarda birtakım yahudiler. Hz. Peygamber'in Hayber yahudilerini cizyeden muaf tuttuğuna dair Hz.
Ali'nin el yazısını ihtiva eden bir belgeye
sahip olduklarını ileri sürdüler. İbnü'I
Müslime Hatlb'den bu belge hakkındaki
kanaatini sordu. O da belgeyi inceledikten sonra Hayber'in 7. yılda (628ı fethedildiği ni. bu belgede şahit olarak zikredilen Muaviye'nin Mekke fethinde (63oı
müslüman olduğunu. diğer şahit Sa'd b.
Muaz'ın ise Beni Kurayza seferinde (627ı
şehid düştüğünü belirterek belgenin sahte olduğunu ispatladı. Bunun üzerine vezir, Hatlb'i hadis konusunda tek otorite
kabul ederek bütün hatip ve vaizlere
onun onaylamadığı hadisleri halka bildirmemelerini emretti. En büyük arzusu eiCamiu'1-Mansurl'de hadis akutmak olan
Hatlb ei-Bağdadl, Halife Kaim-Biemrillah'tan ders izni alabilmek için fırsat kollamaya başladı. Ravileri arasında halifenin de bulunduğu bir hadis cüzünü yanı
na alarak hilafet makamına gitti ve kendisiyle görüşerek bu cüzü ona okumak
ve rivayet izni almak istediğini söyledi.
Halife ise onun kendisinden hadis dinlemeye ihtiyacı bulunmadığını bildiği için
istediği iznin verilmesini emretti. Hatlb
talebelerine burada hadis ve Nizarniye
Medresesi'nin yakınındaki evinde Tari{! u
Bagdad'ı rivayet etmeye , öte yandan
pek çok hocadan okuyarak rivayet iznini
aldığı kitapları okutmaya, ayrıca kaleme
almayı tasarladığı kitapları yazmaya baş
ladı. Eserlerinin birçoğunu bu dönemde
meydana getirmiştir.
Vezir İbnü'I- Müslime , genişleyen Patı
ml hakimiyetine engel olmak için halifeyi
ikna ederek Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in
hilafet merkezine gelmesini ve halifeye
destek olmasını sağlamıştı. Ancak Tuğ
rul Bey'in Bağdat'tan ayrılması üzerine
Patımi Halifesi Müstan sır-Billah 'ın taraftarı olan Türk kumandanı Besaslrl, Patı
ml halifesinin teşvikiyle Bağdat'a girerek
halifeyi makamından indirdi ve İbnü'I
Müslime'yi öldürdü (450/1059ı Tari{ıu
Bagdad'da bazı Hanbelller aleyhinde yazdıkları dolayısıyla Hatlb'e kin duyan bu
mezhebin bir kısım mensupları vezirin
öldürülmesini fırsat bilerek onu rahatsız
etmeye başladılar. Hayatın ı tehlikede gö-
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ren Hatib Safer 45 1'de (Nisan 1059) Dı
maşk'a gitti. Muhammed b. Ahmed b.
Muhammed el-Malik! ei-Endelüsi, Hatib'in Dımaşk' a giderken 476 kitabı yanında götürdüğünü söylemekte ve Tes miyetü md verede bihi'l-ljatibü Dı
maş~a adlı risalesinde (Darü'l-kütübi'zZahiriyye, Mecmua, nr. ı 8/6) bunların
adını vermektedir (bu kitapların bir li stesi için bk. Mahmud et-Tahhan, el-f:lafı?
el-ljatfb el-Bagdadf, s. 282-30 I) . Hatib
Dımaşk'ta, Emeviyye Camii'nin doğu cephesindeki minarenin altında bulunan odada ikamet ederek eser yazmaya ve bu camide ders akutmaya başladı. Onun D ı
maşk'ta Ahmed b. Hanbel'in Fezd'ilü'ş
şaJ:ıdbe'si ile İbn Rezküye'nin Fezd'ilü'l'Abbds'ını okutması, Şii Fatımiler'in idaresinde bulunan şehirdeki Rafiziler'i öfkelendirdi. Bunun üzerine Dımaşk valisi Hatib'in öldürülmesini emretti. Sünni
olan ve bu sebeple Hatlb'e bir zarar gelmesini istemeyen emniyet müdürü (sahibü'ş-şurta). onu yakalayıp götürürken
valinin büyük değer verdiği şerif Ebu'IKasım Ali b. İbrahim b. Ebü'I-Cin ei-Aievl'nin evinin önünden geçtikleri sırada
ona bu eve sığınmasını tavsiye etti ve
böylece Hatib ölümden kurtuldu. Şerif
Ebü'I-Kasım, Hatib'i kendisine teslim etmesini isteyen valiye bu alimin öldürülmesinin bazı mahzurlarından bahsederek onu kararından vazgeçirdi ve Hatib'in
SOr şehrine gitmesini sağladı (Safer 459/
Ocak 1067).
Hatlb'in aleyhtarları , yanına güzel bir
gelip gitmesi üzerine halkın dedikoduya başladığını. mutaassıp bir Rafizi olan Dımaşk valisinin bu durumu öğre
nince onun öldürülmesini emrettiğini ,
Hatib'in bu sebeple Dımaşk'ı terketmek
zorunda kaldığını iddia etmişler, hatta
onu içki içmekle bile suçlamışlardır (Yakut, Mu'cemü'l-üdeba', IV, 29) . SOr'da İz
züddevle lakabıyla anılan bir zenginin Hatib'in çalışmalarını desteklediği, onun da
462 (1070) yılına kadar bu şehirde kalarak elli kadar eser kaleme aldığı bilinmektedir. Bağdat'ta ölmeyi arzu eden Hatib
Şaban 462'de (Mayıs 1070) bu şehre dönmeye karar verdi; ticaretle meşgul olan
arkadaşı ve talebesi muhaddis AbdOlmuhsin eş-Şihi onu Bağdat'a götürme
görevini üstlendi. Hatib, yolu üzerindeki
Trablus ve Halep'te rivayette bulunarak
dört ay sonra Bağdat'a ulaştı ve ei-Camiu'I-Mansürl'de tekrar ders akutmaya
başladı. 1S Ramazan 463'te (16 Haziran
1071) hastalandı. Dımaşk'tan büyük bir
servetle dönen Hatib, hiç evlenınediği ve
çocuğun
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bir mirasçısı da bulunmadığından halifeden izin alarak bütün servetini başta muhaddisler olmak üzere çeşitli kimselere
ve yerlere dağıttı, kitaplarını da vakfetti.
7 Zilhicce 463 (5 Eylül 1071) tarihinde
Bağdat'ta Nizarniye Medresesi'nin yanın
daki evinde vefat etti. Hadis okuttuğu eiCamiu'I-Mansürl'de cenaze namazını hocası muhaddis İbnü'I-Mühtedi-Billah kıl
dırdı ve arzu ettiği üzere Babülharb'de
Bişr ei-Hafi'nin kabrinin yanına defnedildi.
Hatib ei-Bağdadi vakur bir insandı. Giyim ine önem vermesine ve heybetli görünmesine rağmen son derece mütevazi
olduğu kaydedilir. Hatib'in el yazısı da çok
güzeldi. Düzgün konuşur, hadisleri gür
sesiyle, süratli fakat noksansız şekilde
okurdu. Vaktini boşa geçirmez. yolda yürürken bile elindeki bir cüzü okuyarak
giderdi. Takvasahibi olduğu , hayatının
hiçbir döneminde resmi göreve talip olmadığı ve bütün zamanını ilme verdiği
bilinmektedir. SOr Camii'nde bulunduğu
sırada şehrin ileri gelen Alevi zenginlerinden birinin kendisine önemli miktarda bir meblağ göndermesinden dolayı
rahatsız olması. onun tok gözlülüğünü
ve ilme olan saygısını göstermektedir.
Zaman zaman talebelerine para yardı
mında bulunur ve elindeki imkanları onlarla paylaşmaktan zevk alırdı . Hatib eiBağdadi, insanın bildikleri ve öğrendikle
riyle amel etmesine büyük önem vermiş.
el-Cdml li-a]]ld~ı'r-rô.vi'de bu husus
üzerinde durmuş, İ~tizd'ü'I-'ilrri el'amel adlı eserinde de özellikle bu konuyu işlemiştir.

ilmi Şahsiyeti. Hadis tahsil etmek üzere İsfahan'a gittiği sırada hacası Berkani, EbO Nuaym ei-İsfahanl'ye yazdığı tavsiye mektubunda Hatib'in hadis ilminde üstün bir yeri bulunduğunu belirtmiş, samimiyetinden ve dindarlığından
söz ederek ona anlayışlı davranmasını
ve çok rivayette bulunmasın ı rica etmiş
ti (Yakut, Mu'cemü'l-üdeba', IV, 42-43).
Hadisleri anlama ve hıfzetme hususunda Hatib'in Darekutnl'ye benzetildiği
ni söyleyen Şafii fakihi EbO İshak eş-Şi
razi, bir gün talebelerine ders verirken
onun yanlarına gelmesini fırsat bilerek
bir ravi hakkında fikrini sormuş. Hatib'in
geniş bir açıklama yaptığı sırada önünde
diz çöküp oturmuştu . Tdri]]u Şirdz müellifi Hibetullah b. Abdülvaris eş-Şirazi,
Hatib ei-Bağdadl'nin kendisine sorulan
sorulara ancak birkaç gün sonra cevap
verdiğini söyleyerek hıfzını eserleri kadar
güçlü bulmamaktaysa da (Zehebl, A'la-

mü'n-nübela', XVIII, 283) bu tutumu
onun rivayet konusundaki titizliğinin bir
belgesi sayılmalıdır. Talebelerinden İbn
MakOla hocasının hadisleri anlama, ezberleme, muhafaza etme, rivayetlerin
gizli kusurlarını, senedlerini. sahihlerini.
gariblerini, ferd ve münkerlerini bilme
konusunda devrinin nadir şahsiyeti olduğunu, Darekutnl'den sonra Bağdat'ta
onun gibi birinin yetişmediğini belirtmiş,
hadis alimi Mü'temen b. Ahmed es-Sad
de İbn MakOla'nın bu görüşüne katılmış
tır. Hanbeli alimi İbn Nukta, el-Mülte~at fimd ii kütübi'I-ljatib ve gayrihi
mine'l-vehm ve'J-galat adlı bir kitap
yazmasına rağmen Hatib'in hadis ilimleri sahasında önemli eserler kaleme aldı
ğını. bu sebeple kendisinden sonraki bütün hadis alimlerinin onun kitaplarına
çok şey borçlu olduğunu söylemekte (etTa~yfd, s. ı 54), İbn Hacer ei-Askalani de
bu görüşü doğrulamaktadır (Nüzhetü 'nna?ar; s. 35). İbnü's-Salah'ın Mu~addi
mesi'nde altmıştan fazla yerde Hatib'in
adının zikredilmesi (bk. indeks; ay rı ca bu
yerleri ayrıntılı şek ilde görmek için bk.
Mahmud et-Tahhan, el-f:lafı? el-ljatfb elBagdadf, s. 48ı-485) onun hadis ilimleri
sahasındaki yerini göstermeye yeterlidir. Abdülkerim b. Muhammed es-Sem'ani, Ebü'I-Kasım İbn Asakir, İbn Hallikan,
Zehebi ve Taceddin es-Sübkl gibi birçok
tabakat alimi, Hatib'in yaşadığı devrin en
büyük hadis otoritesi olduğunu belirtmişlerdir.

Hatib ei-Bağdadi, usul-i hadisin ilk müelliflerinden sayılan Ramhürmüii ile Hakim en-NisabOri'den sonra el-Kiidye ii
'ilmi'r-rivdye'si ile bu alanın en geniş
eserini kaleme almıştır. Ricalü'l-hadisin
bazı konularında kendisinden önce Müslim, Dülabl, Abdülgani ei-Ezdl ve Darekutni gibi alimler çeşitli eserler vermekle beraber Hatib Tari]] u Bagdô.d'ı yazarken ihtiyaç duyduğu bazı meselelerde,
özellikle hadislerin senedierinin uzaması
sebebiyle ravi adlarındaki müphem hususların giderilmesi için kapsamlı eserler meydana getirmiştir. İbn Hacer el-Askalan!' nin belirttiği gibi onun müstakil
bir eser yazmadığı pek az us Ol-i hadis konusu bulunmaktadır (Nüzhetü 'n-na?ar;
s. 35). Daha sonra telif edilen hadis usulü kitaplarının en önemli kaynağını onun
eserleri oluşturmaktadır.
Fıkıh sahasında çalışmalar yapmasına

ve ileri gelen Şafii fakihlerinden biri olmasına rağmen Hatib'in muhaddisliği fakihliğinden üstündür. Her iki ilmi de iyi bildiğinden fıkıhla hadisin yanyana gitmesi
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gerektiğini savunmuş.

el-Fa]fih ve'lve
Şerefü aşJ:ıabi'l-J:ıadi§ adlı eserlerinde
hadis talebelerini rivayetle daha az meş
gul olmaya, hadisler üzerinde düşünme
ye ve onların fıkhını anlamaya teşvik etmiştir. Fıkıhla m e şgul olanlara da hadise
önem vermeyi ve hükümlerinde ona dayanmayı öğütlemiştir. Hatib'in diğer bir
yönü tarihçilik olmakla beraber hadisçiliği bu alanda da kendini göstermekte ve
Taritıu Bagdad'ın ihtiva ettiği 7831 biyografinin SOO kadarını muhaddisler teş
kil etmektedir.
mütefa]f]fih,

Naşil).atü ehli'l-J:ıadi§

Talebesi Ebü'l-Hüseyin İbnü't-Tuyfıri
olmak üzere bazı alimler, Hatib elBağdadi'n i n Dımaşk'a gittiği zaman hocası Muhammed b. Ali es-Sfıri'nin yazdığı birtakım kitapları onun bir yakının
dan ödünç a l dığını ve Taritıu Bagdad
dışınçlaki eserlerinin birçoğunu Sfıri'nin
kitaplarından faydalanarak yazdığım ileri sürmüşlerdir. Ancak Zehebi. başta İb
nü'l-Cevzi olmak üzere çeşitli kimseler
tarafından ileri sürülen bu iddianın doğ
ru olmadığını belirtmekte, Hatib'in Sfı
ri'den daha üstün olduğunu söylemektedir (A'Uimü 'n-nübela', XVIII. 283). Ayrı
ca Hatib'in önemli birçok eserini Sfır'a
gitmeden önce yazdığı ve Muhammed b.
Ahmed el-Maliki'nin bu eserlerin bir listesini hazırladığı bilinmektedir (yk. bk.).
öte yandan hayatının önemli bir kısmını
Bağdat'ta geçiren ve orada vefat eden
Sfıri'nin eserlerini yanına almayıp Sur'da
bırakmış olması da pek tutarlı görünmemektedir ( Taril].u Bagdad, III, 103; Yusuf
e i -Uş, s. 159) . Hatib'i en çok tenkit edenlerin başında gelen İbnü'I-Cevzi'nin onun
eserlerini takdir etmesi, hatta Darekutni gibi ondan daha güçlü hafı zlara nasip
olmayacak sayıda kitap yazdığım ifade
etmesi de (el-Munta?am, Vlll, 266 ; el-Haş
'ala Q.ı{?.i 'l-'ilm, s. 30) bu eserlerin önemini ortaya koymaktadır.
başta

Taritıu Bagdad'da Hatib'in bazı mezheplerin tanınmış şahsiyetleri aleyhindeki rivayetlere yer vermesi o mezhep taraftarlarının ağır tenkidine uğramıştır.
Bu sebeple Zehebi, Hatib'in bu rivayetleri eserine almamış olmasını temenni etmiştir (A'lamü'n-nübela',xvııı. 289). Hatib ile Hanbeliler arasındaki ihtilafın nereden kaynaklandığı ise kesin olarak bilinmemektir. Hanbeliler'den İbnü'l-Cev
zi onun önceleri Hanbeli olduğunu. bid'atçılara ilgi duyması üzerine Hanbel'iler'in kendisine eziyet ettiğini, bunun
üzerine Şafii mezhebine geçerek eserlerinde Hanbeliler aleyhinde kasıtlı beyan-

larda bulunduğunu söylemektedir (elMunta?am, VIII, 267). Bu bilgileri İbnü'I
Cevzi'den nakleden İbn Kes'ir ile (el-Bidaye, XII. 102). Hatib'in başına gelen kötü
olayları Taritıu Bagdad'da zayıf rivayetlere dayanarak birçok alimi ağır şekilde
itharn etmesinin bir cezası olarak kabul
eden İbn Tağriberdi (en-Nücümü 'z-zahire, V, 87) dışında tabakat müellifleri eserlerinde bu konuya yer vermemişlerdir.
Kaynakların çoğunda onun çocukluğun
dan itibaren Şafii alimlerinden fıkıh dersi
aldığının belirtilmesi ve herhangi bir Hanbeli hocadan fıkıh okuduğunun kaydedilmemesi Hatib'in mezhep değiştirdiği iddiasını zayıflatmaktadır. İtikadda Eş'ari

olan Hatib'in fı kıhla ilgili bütün eserleri
de Şafii fıkhına dairdir. Günümüz araştır
macılarından Münirüddin Ahmed, Hatib'in 428'de (1036) Hanbeli fakihi Ebu
Ali el-Haşimi'nin ( Tarif:Ju Bagdad, ı. 354 ).
434'te de (1 042-43) Şafii fakihi İbn Hammame'nin (a.g.e., Xl, 274) cenaze namazını kıldırdığını söylemekte ve bir Şafii'
nin tanınmış bir Hanbeli'nin cenaze namazını kıldırmasını makul bulmadığın
dan onun 428 (1 036) yılından sonra Şafii
mezhebine geçmiş olabileceğin i ileri sürmektedir (Tarif] u 't-ta' lfm 'inde'l-müslimin, s. 31 ). Hatib el-Bağdadi ile Hanbeliler arasındaki çekişmenin asıl sebebini.
aynı dönemde Eş'ariler'le (ŞafiTler) Hanbeliler arasında düşmanlık derecesine
varan ve Hatib'in hocalarından Ebu Nuaym el-İsfahani'ye de büyük sıkıntılar yaşatan mezhep taassubunda aramak gerekir.
öte yandan Taritıu Bagdad'da Ebu
Hanife'nin biyografisine en geniş yeri ayı
ran (XIII, 323-454) Hatib el-Bağdadi, onun
hayatı ve menakıbına dair çeşitli bilgiler
verdikten sonra hadis rivayetindeki durumu, iman. halku'I-Kur'an. devlet reisine karşı ayaklanma konusundaki görüş 
leri. bazı dini konularla İslam büyükleri
hakkında uygun olmayan sözleri gibi hususlarda Ebu Hanife'nin aleyhindeki nakilleri sıralamıştır. Ancak Hatib'in güvenilir o l duğunu söylediği bu nakillerin bir
kısmının. Taritıu Bagdad'da biyografilerini verirken ağır şekilde tenkit ettiği
kimseler tarafından rivayet edilmesi söz
konusu haberlerin esere sonradan eklendiği şüphesini uyandırmaktadır. Şüphe
uyandıran diğer bir husus da Ebu Hanife aleyhindeki rivayetlerin Tari(Ju Bagdad'ın bazı nüshalarında altıda bir oranında daha az veya daha çok sayıda bulunmasıdır. Ayrıca Hanefiler'in ağırlıkta
olduğu Bağdat'ta Tari(]. u Bagdad'ın ya-

zılışından,

Hatib aleyhindeki ilk eseri kaleme alan Eyyubiler'in Dımaşk kolu hükümdarı ei-Melikü'I-Muazzam Şerefed
din lsa b. ei-Melikü'I-Adil'e ( 1218- ı 227)
kadar geçen iki yüzyıl boyunca hiç kimsenin Hatib'e reddiye yazmamış olması
da bu açıdan düşündürücüdür (Mahmud
et-Tahhan , el-Hafı? el-ljatib el-Bagdadi,
s. ı 05-1 06, 307- 309) .
Ebu Hanife aleyhindeki rivayetlere eserinde yer vermesi sebebiyle Hatib'e çeşit
li devirlerde reddiyeler yazılmıştır. Bunların ilki. onu Hanbeli iken Şafiiliğe geçmekle suçlayan, hatta bilgisizlik. tarafgirlik ve dindar olmamakla itharn eden İb. nü'I-Cevzi'nin iki cüzden ibaret es-Sehmü'l - muşib fi'r-red 'ale'l-Ijatib'i dir
(Abdülham!d ei-AIIucl, s. lll). Daha sonra. bütün ailesi Şafii olduğu halde Hanefiliği seçen, bunun sebebini soran babası
Eyyfıb! hükümdan ei-Melikü'l-Adil'e. "İçi
nizde bir tek müslüman bulunmasını istemez misiniz?" diyecek kadar mutaassıp bir Hanefi olduğu belirtilen (Leknev!,
el-Feva'idü 'l-behiyye, s. 152) el-Melikü'lMuazzam, Kitdbü'r-Red 'ald Ebi Bekr
el-Ijatib fima ~ekere ii Tari(Jihi ii tercemeti'I-imam siraci'l-ümme Ebi Hanife en-Nu'man b . Şabit adlı eserini
yazmıştır (Delhi 1350; Kahire 1351/1932;
Beyrut 1985). Kitap es-Sehmü'l-muşib
ii kebidi'l-Ijatib adıyla da anılmaktadır.
Hatib ei-Bağdadi'nin eserlerini öven İbn
Nukta'nın el-Mülte]fat !ima ii kütübi'lIjatib ve gayrihi mine'l-vehm ve'l-galat adlı eserinin (Zeheb!, A'lamü'n-nübela', XXII. 349) bir kısmı onunla ilgilidir.
Mir'atü'z-zaman'da dedesini Hatib'den
daha aşırı bir üsiOp kullanınakla suçlayan Sıbt İbnü'I-Cevzi de bu hususta elİntişar li-imami e'immeti'l-emşar'ını
kaleme almıştır (Leknevl. er-Ref ve't-tekmfl, s. 77, 78). Ebu Hanife'ye nisbet edilen müsnedlerden on beşini Cami'u '1mesanid adıyla bir araya getiren Hanefi fakihi Ebü'l-Müeyyed Muhammed b.
Mahmud el-Hatib el-Harizmi, eserinin
mukaddimesinde hasetçi diye an dığı Hatib'in iddialarını reddetmiştir. Katib Çelebi, Süyfıti'nin eserleri arasında es-Sehmü'l-muşib ii naJ:ıri'l- Ijatib adlı bir kitap bulunduğunu söylemekte (Keşfü'?
?Unün, Il, 1010). daha sonraki müelliflerin de bu bilgiyi ondan naklettikleri anlaşılmaktadır (Hediyyetü 'l-'ari(in, ı. 539;
Ahmed eş-Şerkav! ikbal, s. 224). Ancak
Süyfıti'nin de Şafii olması, onun mezhep
konusunda Hatib aleyhinde kitap yazma
ihtimalini zayıflatmaktadır. Konu üzerinde hassasiyetle duran Zahid Kevseri de
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Süyüti'nin böyle bir eserinden söz etmem ektedir. Kevser'i. Taril]u Bagdad'da
yer alan Ebu Hanife aleyhindeki iddiaları çürütmek üzere Te'nibü'l-Ijatib 'ald
ma sa~ahu ii tercemeti Ebi Ijanife
mine'l-ekaıib adıyla bir eser kaleme almış (Kahire 1361/1942; Beyrut 1401/1981 ;
nşr. Ahmed Hayri, baskı yeri yok, 1410/
ı 990). tenkitlerini Taril]u Bagdad'dan
iktibas ettiği 1SO noktada toplamış ve
Hatib'i, İbnü'I-Cevzi gibi aleyhtariarının
görüşlerine dayanarak ağ ır bir dille tenkit etmişti r. Bu tenkitleri insaflı bulmayan Abdurrahman b. Yahya ei-Yemani
ei-Muallimi, Kevseri'nin Hatib'i eleştir
mekle kalmayıp ileri gelen muhaddislere, bazı sahabi ve tabiilere, Malik, Şafii ve
Ahmed b. Hanbel gibi tanınmış imamlara ve selefin itikadına dil uzattığını, bu
arada birtakım sahih hadisleri de kabul
etmediğini söyleyerek Te'nibü'l-ljatib'e
geniş bir reddiye yazmaya başl amış , fakat okuyucuların ısrarı üzerine bir kısım
notlarını Tali'atü't-Tenkil bima ii Te'nibi'l-Kevşeri mine'I-ebatil adıyla yayım l amış (Kah i re I 368, I I I sayfa; ayrıca
et-Tenkil'in girişinde, s. 9-78), Kevseri de
buna et-Terhib bi-na]fdi't-Te'nib adlı
küçük hacimli bir reddiye ile cevap vermiştir ( Te'nlbü 'l-ljatlb, s. 29 I -336; Ah med Hayri'nin notlarıyla yayımlanan Te'nlbü'l-ljatlb, s. 371-418) Abdurrahman
ei-Yemani daha sonra et-Tenkillima verede ii Te'nibi'l-Kevşeri mine'I-ebatil adlı asıl reddiyesini tamamlayarak neş
retmiştir (I-II, nşr. Muhammed Nasırüd
din el-Eibanl- Muhammed Abdürrezzak Hamza, Kahire, ts .).
Eserleri. Kaynaklarda Hatib ei-Bağda
di'ye nisbet edilen eserlerin sayısı elli dört
ile 100 arasında değişmektedir. Onun
453 (1061) yılına kadar elli dört kitap yazdığı, ayrıca hayatının son on yılında da
birçok eser kaleme aldığı dikkate alınır
sa 100 rakamını n gerçeğe daha yakın olduğu söylenebilir (Sem'anl, V, 151). Yusuf ei-Uş müellifin büyüklü küçüklü seksen bir kitabının adını zikretmekte ve
bunların 436 cüzden ibaret o l duğunu
söylemektedir (el-ljatlb el:Bagdadl, s.
ı 20- ı 34; ayrıca b k. Mahmud et-Tahhan,
el-lfa(,;: el-ljatlb el-Bagdadl, s.I22-125) .
Ancak bu eserlerin bir kısmı ölümünden
sonra yanmıştır (Sübkl, IV, 33) . A) Hadis.
1. el -Camicli-a!Jlfilp 'r-rfivi* ve adabi'ssami'. Hadis öğrenim ve öğretimiyle ilgili 237 meseleye dair 1924 rivayeti senedleriyle birlikte ihtiva eden ve on bölümden meydana gelen eser Muhammed Re'fet Said (l-ll, Küveyt 1401/1981),
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Mahmudet-Tahhan (I-II, Riyad 1403/
ı 983) ve Muhammed Accac ei-Hatib
(Beyrut 1412/199 I) tarafından yayımlan
mıştır. Bekir b. Abdullah Ebu Zeyd, eserin talebenin uyması gereken kurallarla
ilgili bölümlerini Adabü talibi'l-]J.adiş
adıyla ayrıca neşretmiştir (Ri ya d I 4 I ll
I 990) . Z. Şerefü aşl;uibi'J-l}adiş*. Sünneti delil olarak kullanınayıp her şeyi akıl
la çözmek isteyen ve bundan dolayı muhaddislere saldırıp onlarla alay eden ehl-i
hadis muhaliflerine karşı yazılmıştır. Eserin çeşitli baskıları yapılmış (Del hi I 345;
Lah or I 384/1 964; nşr. Mehmed Said Hatiboğlu, Ankara I 97 ı). Ebu Abdurrahm an Mahmud tarafından "et - Ta~ib limuşanneffıti'l-ljatib" dizisinin ilk kitabı
olarak Tehıibü Şerefi aş]J.dbi'l-]J.adiş
adıyla ihtisar edilmiştir (Beyrut- Riyad
1414/1993). 3. Naşi]J.atü ehli'l-]J.adiş .
Eser genç yaşta ilim tahsil etmeye, hadis
talebelerini sadece rivayetle kalmayıp hadisin fıkhını öğrenmeye, hadisler üzerinde düşünmeye ve ilmi yazılı kaynaklardan değil bizzat hocadan okumaya teş
vik etmektedir. Risaleyi Abdülkerim b.
Ahmed ei-Vüreykat (Ürdün 1 Zerka 1408/
ı 988). Mul]taşaru Naşi]J.ati ehli'l-]J.adiş adıyla Yusuf Muhammed Sıddik (Hartum ı 408), Mecmu'atü'r-resa'il ii 'ulUmi'l-]J.adiş içinde aynı adla Su bhi el-Bedri es-Samerrai (Medine ı 389/ 1969, s. 2536). yine aynı adla aynı mecmua içinde
Nasr Ebu Ata (Riyad I 4 I 5/1994, s. I 09126) yayımlamıştır. İsmail Lütfi Çakan
eseri Türkçe'ye çevirmiştir (MÜİFD, III ,
I 985, s. 205-2 I 4; istanbul I 99 I) . 4. İ]fti
ta'ü'l-'ilm el-'amel. Müellifin, ilim yolcusunun her şeyden önce samimi bir niyete sahip olması, öğrendiğini bizzat yaşaması, ilmin sadece dünyevi menfaatIer için öğrenilmemesi gibi konulardaki
öğütlerini hadislerle ve İslam büyüklerinin sözleriyle desteklediği eser Nasırüd
din ei-Eibfınitarafından yayımianmış (Dı
maşk I 385; Beyrut I 386/1966, I 389/1969,
I 397/1976, Erba'u resa'il min künüzi'ssünne içinde, s. I 50-226; ı 38711967; Küveyt 1405). EbQ Abdurrahman Mahmud
kitabı Teh?;ibü İ]ftita'i'l- 'ilm el-'am el
adıyla ihtisar etmiştir (Beyrut-Riyad ı 4 ı 4/
1993) .
B) Hadis Usulü. 1. el -K iffiye* ii 'ilmi'r-rivaye. Usul-i hadisin ilk ve en
önemli kaynaklarından biri olup hadis
ilimlerini, hadis terimlerini ve usul meselelerini bilmeden hadis rivayetine kalkışan kimseler için kaleme alınmış, daha
önceki usul kitaplarında temas edilmeyen pek çok hadis meselesi, sünnetin dindeki yeri, nasl arın tearuz ve tercihi gibi

konular senedieriyle birlikte i şlenmiştir.
Eser Haydarabad 'da (1357/1938), Muhammed Hafız et-Ticani tarafından Kahire'de (1972, 1976), Ahmed ömer Haşim
tarafından Beyrut'ta (1405/1984) yayım
lanmıştı r. z. Taljyidü'Vilm*. On babdan
meydana gelen eserde önce hadislerin
yazılmaması gerektiğine , ardından hadislerin yazılmasında bir sakınca bulunmadığına dair rivayetler sıralanmış, Kur'an ile hadislerin birbirine karışması endişesinin ortadan kalkmasından sonra
hadisleri yazıyla tesbit etmenin bir mahzuru bulunmadığı belirtilmiştir. Eseri Yusuf ei-Uş tahkik ederek yayımiarnıştır
(Dımaşk 1949, 1974; Beyrut 1394). 3. erRihle ii talebi'l-]J.adiş . Senedieriyle birlikte kaydedilen seksen bir rivayetin beş
bölüm halinde incelendiği eserde hadis
tahsiliiçin yap ı lan seyahatin önemi, sahabenin, daha sonra da birçok İslam büyüğünün bir hadis öğrenmek için bile olsa
seyahatler yaptığı, ali isnad elde etmek
için uzun yolculukları göze alan birçok
kimsenin emeline u l aşamadığı gibi hususlar incelenmektedir. Eseri önce Subhi
es-Samerrai Mecmu'atü'r-resa'il ii 'ulUmi'l-]J.adiş içinde ( Medine I 389/1969, s.
37-72) hatalı şekilde yayı mlamış, daha
sonra Nureddin ltr tarafından iyi birneş-ri
yapılmıştır (Beyrut 1395/1975). Nureddin ltr, aynı konuda olup Hatib'in zikretmediği yirmi iki rivayeti esere ilave etmiş, ayrıca muhaddislerin seyahatleri sı
rasında başlarından geçen ilginç olaylardan on beşini nakletmiştir. Eseri daha
sonra Nasr Ebu Ata yine MecmıJ.'atü'r
resa'il ii 'ulUmi'l-]J.adiş içinde tekrar
yayımiarnıştır (Riyad 1415/1994, s. 127242) . 4. el - Faşlli'l-vaşl el-müdrec fi'nna]fl (Kitab fi'l-faşl ve'L-vaşl). Dokuz cüz
olduğu belirtilen eseri İbn Hacer ei-Askalani ihtisar etmiş ve çalışmasına Ta~
ribü'l-menhec bi-tertibi'l-Müdrec adı
nı ve r miştir. Muhammed b. Matar ezZehrani de el-Faşl üzerinde bir doktora
çalışması yapmıştır ( 1407/1987 Medine,
ei-C3miatü'l-islamiyye) . s. el-İcaze li'lma'dum ve'l-mechul. Henüz doğmayan
çocuklar için icazet istediği var sayılan
kimselere icazet vermenin caiz olup olmadığına dair kendisine sorulan bir soru
üzerine kaleme a l dığı bir risale olup Su bhi es-Samerrai tarafından yayımlanan
Mecmu'atü resa'il ii 'ulUmi'l-]J.adiş
(Medine 1389/1969, s. 73-77) ve Nasr Ebu
Ata tarafından aynı adla neşredilen eser
içinde (Riyad 1415/1994, s. 85-1 07) basıt 
mıştır. Hatib'in el-İcaze li'l-mechul adlı bir eserinden de söz edilmektedir (Zehebl, A'Lamü'n-nübela', XVlll, 292) .
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C) Hadis Ridili. 1. Muvaz:iıJ:ıu evhami'l-cem' ve't-teiri]f. İsimleri baba ve
dedelerinin isimleriyle aynı olan ravilerin.
ayrıca farklı adlarla anılan kişilerin. dolayısıyla sikalarla zayıf ravilerin birbirine karıştı rı lmasını önlemek için yazılan eserlerin en önemlilerinden biridir. Kitapta Buharl'nin et-Tari(J.u '1-kebir'inde yetmiş
dört, çeşitli eserlerde Yahya b. Main'in
on bir, Ahmed b. Hanbel'in dört, Müslim'in altı, Ali b. Medln'i. Seyf b. ömer etTemlml. Zühl'i. Fesev'i, İbrahim el-Harbl,
Ebü Davüd, İbn Ukde, Darekutnl ve Ahmed b. Abctan eş-Şirazl'nin birer ikişer
vehim*i tesbit edilmiştir. Eserde daha
sonra iki veya daha çok isimle zikredilen
raviler, en çok bilinen adlarıyla başlamak
üzere alfabetik sırayla ele alınmıştır.
Eser Abdurrahman b. Yahya el-Mualliml
(l-ll , Haydaraba d 1378- 1379/1959 -1960;
Beyrut 1405) ve Abdülmu'tl Emin Kal'ac'i
(l-ll, Beyrut 1987, 1990) tarafından yayım
lanmıştır. 2. e1-Mü'tenii ii tekmileti'1Mu(J.te1ii ve'l-mü'telif (el-Mü'telif ue 'lmul]telif). Yirmi dört cüzden meydana
gelen büyük bir cilt halindeki eser. müellifin Darekutnl'nin isim, künye, lakap ve
nisbeteri yazılışta aynı, okunuşta farklı
kimselere dair el-Mü'telii ve'1-mu(J.telif adlı kitabını. Abdülganl el-Ezdl'nin aynı adlı eserini de dikkate alarak bazı ilavelerle genişlettiği bir çalışmadır. Eserin
Zahiriyye (Hadis, nr 285/140) ve Berlin
(nr. ı o157) kütüphanelerinde nüshaları
bulunmaktadır. Şakir Mustafa. bu eserle
e1-Mütteii]f ve'l-müiteri]f'in aynı kitap
olabileceğini söylemektedir (et- Tari/] u '1 'Arabf, ll , 103). 3. e1-Müttefi]f ve'1-müiteri]f mine '1-esma' ve '1-ensab . Adları.
lakapları. künyeleri ve nisbeteri aynı olan
kimselerin birbirine karıştınlmasını önlemek için kaleme alınan ve isimterin ilk
harfine göre alfabetik olarak sıralanan
bir eserdir. Kitabın, on sekiz cüzden meydana gelen ve talebesi Ebü'l-Feth İbnü'n
Nehhas tarafından Safer 457'de (Ocak
1065) Dımaşk Cami-i Keblri'nde kendisine okunmak suretiyle rivayet edilen tam
bir nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde olup (nr. 1208) ll. cildinin birer nüshası da Süleymaniye (Esad Efendi, nr. 2097,
10-18. cüz) ve Millet (Feyzullah Efendi.
nr. 1515, 10-19. cüzler) kütüphanelerinde bulunmaktadır. İbn Hacer el-Askalanl'nin eseri ihtisar etmeye başladığı, fakat tamamlayamadığı belirtilmektedir.
Muhammed Sadık Aydın, e1-Müttefi]f
ve'l-müfteri]f'in ilk yarısını Camiatü 'lİmam Muhammed b. Suüd el-İslamiyye'
de (Külliyyetü Usüli'd-dln, es-Sünne ve

ulümüha, Riyad 1408) doktora çalışması
olarak neşre hazırlamış, daha sonra eserin tamamını yayımiarnıştır (I-lll, Dımaşk
1417/1997) . 4 . Tel(J.işü '1-müteşabih fi'rresm ve himayetü ma eşke1e minhü
'an bevadiri't-taşJ:ıii ve'1-vehm. Eser.
usül-i hadisin iki önemli türü olan "elmü'telif ve'l-muhtelif" ile "el-müttef ik
ve'l-müfterik" bahislerinden meydana
gelen müteşabih konusuna dairdir. Müellif bu iki türü iki ayrı kitapta ele almış
olup bunlardan e1-Müttefi]f ve'1-müiteri]f günümüze ulaşmış . yirmi dört cüzden meydana gelen hacimli bir eser olduğu söylenen e1-Mü'te1ii ve'l-mu(J.telif'in nüshasına ise henüz rastlanmamış
tır. Hatlb türleri Tel(J.işü'1-müteşabih'in
de birlikte ele almış. muhaddislerin, yazılışları birbirine benzemekle beraber
okunuşları farklı olan veya birbirlerine karıştırılması muhtemel bulunan isim, künye ve nisbeterini incelemiştir. İbnü's-Sa
lah, bu eserin Hatlb el-Bağdadl'nin en değerli kitaplarından biri olduğunu , fakat
adının muhtevasını ifade etmediğini söylemektedir (Mul):addime, s. 622) . Hatlb'in
talebesi İbn Maküla, hocasının bu üç daldaki kitapları ile el-Mü'tenif'ine dayanarak el-İkmal'ini meydana getirmiştir.
Tel(J.işü '1-müteşabih Sükeyne eş-Şihabl
tarafından iki cilt halinde yayımlanmıştır
(Dımaşk 1405/1985). Hatlb'in bu esere
Tali't-Te1(J.iş adıyla bir zeyil yazdığı belirtilmektedir. Bu zeylin altmış yedi varaktan ibaret son kısmı eksik bir nüshasının
Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulunduğu
(Teli]işü'l-müteşabih'in

sonunda: Fihristü'l-mal]tütat [mustalahu'l-hadls]. l, 183)
ve Me'tteie]fa min esma 'i'l-muJ:ıaddi
şin ve ensabihim gayra enne ii ba':iı
hi ziyade tü J:ıarfin vaJ:ıid adıyla da anıl
dığı anlaşılmaktadır (a.g.e., ı. 283). s. elEsma'ü'l-mübheme ii'1-enba'i'1-muJ:ı
keme. Eser. bazı rivayetlerde "bir erkek.
bir kadın , falanın amcas ı veya yeğeni" gibi müphem ifadelerle anılan veya sadece
künyeleriyle zikredilen şahısların kim olduğunu ortaya çıkarmak. bunların adlarının açıkça belirtildiği bir veya birden
fazla rivayeti bir araya getirerek bu müphemliği gidermek amacıyla kaleme alın
mıştır. Müphem isimler ihtiva eden 238
hadisin, kitaplarda geçtiği şekliyle müphem isme göre tertip edilmeyip onların
kimliklerini belirten rivayetlere göre alfabetik olarak sıralanması yüzünden eser
fazla kullanışlı değildir. Nevevi bu eseri.
müphem ismin bulunduğu hadisin sahabi ravisinin adına göre alfabetik tarzda ve Kitabü'1-İşarat ila beyani'l-es-

ma'i'1-mübhemat adıyla yeniden düzenleyerek ihtisar etmiş. ayrıca birçok ismin
okunuşundaki farklı kanaatini belirtmiş
tir. e1-Esma'ü'l-mübheme, İzzeddin Ali
es-Seyyid tarafından yayımianmış olup
(Kah i re 1405/1984) Nevevi'nin Kitdbü'lİşarat'ı da bu neşrin sonunda yer almış
tır (s 531-622) 6. et- Tafşilli-mübhe
mi'l-merasil. Yusuf el-Uş. bu adla kaydettiği eserin ( el-ljatfb el-Bagdadi, s.
129) içindeki rivayetlerin müphem ravi
adiarına göre sıralanması sebebiyle ondan taydalanma imkanının az olduğunu
belirtmekte. Nevevi'nin kitaptaki senedleri çıkarıp esere daha başka rivayetler
ilave ettiğini ve bu çalışmasınael-İşarat
ile'l-mübhemat adını verdiğini belirtmektedir. Brockelmann da el-Mübhem
'ala J:ıurufi'l-mu'cem adıyla zikrettiği
eserin Nevevi tarafından yapılan muhtasarına ait bir nüshanın Madrid Escurial
Library'de (nr. 1597) bulunduğunu kaydetmektedir (GAL Suppl., ı. 564 ). Ancak
bu muhtasar, hem adı hem de konusu
bakımından Hatlb'in el-Esma'ü'l-mübheme ii'l-enbfı'i'l-muJ:ıkeme 'siyle ilgili
olarak Nevevi'nin düzenlediği Kitabü'lİşarat ila beyani'l-esma'i'l-mübhemat'ını çağrıştırmakta, dolayısıyla adı geçen iki muhtasarın birbirine karıştınldığı
ihtimalini akla getirmektedir. 7 . Men
vfıfe]fat künyetühu isme ebih. Hatlb'in
Men vfıfe]fat künyetühu isme ebih
mimma la yü'menü vu]fü'u'l-(J.ata'i iih
adlı eserinden Moğultay b. Kılıç tarafın
dan yapılmış bir seçmedir. Basim Faysal
Ahmed el-Cevabire, 238 isim etrafında
yapılan bu alfabetik seçmeyi Ebü'l-Feth
el-Ezdl'nin Men vfıfe]fa ismuhu isme
ebih ve Men vfıfe]fa ismuhu künyete
ebih adlı eserleriyle birlikte yayımlamış .
ayrıca esere künyesi babasının ismine
benzeyen 160 kişiyi ilave etmiştir ( Küveyt
140811988, s. 77-137) . 8. es-Sabı]f ve'llaJ:ıi]f ii tebd'udi ma beyne veia ti ravi yeyn 'an şey(J.in vaJ:ıid. Biri yaşlı, diğeri
genç iki ravinin bir alimden rivayette bulunması halinde bu ravilerin vefat tarihleri arasındaki uzun sürenin isnadda kopukluk bulunduğu vehmini uyandırabile
ceği şüphesizdir (bk. SABIK ve IAHİJ5.)
Talebesi Ahmed b. Hanbel'den hadis rivayet eden Şafii ile İbn Hanbel'in genç
talebesi Ebül-Kasım el-Begavl'nin vefat
tarihleri arasındaki 113 yıllık süre sabık
ve lahi(5 konusunun önemini göstermektedir. Ati ve nazil isoadla yakın ilgisi bulunan bu mesele üzerinde ilk defa Hatlb elBağdadl durmuş . vefatları arasında altmış yıldan fazla bir müddet bulunan 230
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raviyi ilk isimlerine göre alfabetik olarak
ele almıştır. Eser Muhammed b. Matar
ez-Zehrani tarafından yayımlanmıştır
(Riyad 1402/ 1982) 9. Gunyetü'l-mültemis (f[) iUıl)i'l-mültebis (Gunyetü 'lmuktebis fi temyfzi 'l-mültebis). Babalarını n adları, isimlerinin başında "ebO" kelimesinin bulunup bulunmamasına göre
(Süleyman b. Mugire. Süleyman b. EbO
Mugire gibi) birbiriyle karıştırılan ravilere dairdir. Abdurrahman b. Muhammed
eş-Şerif tarafından üzerinde yüksek lisans çalışması yapılan eseri (Camiatü'limam Muhammed b. SuOd el-i slamiyye,
Külliyyetü UsOli'd-dln, es-Sünne ve u!Omüha, Riyad 1403) Nazar Muhammed
ei-Faryabi tahkik ederek yayımiarnıştır
(Küveyt 1413) .
D) Hadis Metinler iyle İlgili Çalışmala
1. el-Feva'idü'l-münte{ıabe eş-şı
l)al) ve '1-gara'ib. Hatlb bu çalışmasın
rı .

da, akranı olan Ebü ' I-Kasım Yusuf b.
Muhammed ei-Mehrevani'nin rivayetlerinden beş cüzünü sahih olup olmamas ı açısından değerlendirmeye tabi tutmuştur. Mehrevaniyyat adıyla da bilinen eserin beş cüzden oluşan bir nüshası Darü 'l-kütübi'z-Zahiriyye'de ( Mecmua, nr. 47, 1144 [2, 3, 4 ve 5. cüzlerı.
Hadi s, nr. 353). diğer nüshaları Millet
(Feyzullah Efendi, nr. 555) ve Bursa Hüseyin Çelebi (nr. 6/4) kütüphanelerinde
bulunmaktadır. Hat'ib'in, talebesi Ebü'lKasım Ali b. ibrahim b. Abbas el-Hasen'i
ed- Dımaşki'nin rivayetlerinden seçip derlediği, aynı mahiyetieki başka bir çalış
masının sekiz (Mecmua, nr. 4/46). on üç
(Mecmua, nr. 140/ 139) ve on dördüncü
(Mecmua, nr. 40/178) cüzleri Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'dedir. Bir diğer talebesi EbO
Muhammed Ca'fer b. Ahmed b. Hasan
es-Ser rac e i -Bağdadi'nin beş cüzden
meydana gelen rivayetlerini de e1-Feva'idü '1-münte{ıabe

eş-şıl)al)u '1-'avali

adıyla

tahric etmiştir. es-Siraciyyat olarak da anılan eserin tamamı Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (M ecmua , nr. 14. 27/8, 31/ 12, 98/ 3) . Z. lfadi şü's-sitte mine't-tablin ve ?,ikru turuJsıh ve'{ıtilfıfü

vücuhih (Ma fihi sittetün
tabi'iyyiln, Rivayetü [Rivayatü]'s-sitte
mine't-tabi'in). Müellif bu eserinde, Hz.

Peygamber'in ihlas sOresini kastederek
söyled i ği, "Sizden biriniz her gece Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz midir?"
mealindeki hadisin çeşitli rivayetlerini,
senedinde bulunan birbirinin akranı altı
tabii dolayısıyla incelemektedir. Eser Muhammed b. Rızk b. Tarh Oni tarafından yayımlanmıştır (Ahsa 1412) . Onun Rivayatü'ş-şa]J.fıbe 'ani't-tfıbi'in ve Rivaya-
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tü's-sünne mine't-tabi'in adlarıyla anı

lan ve birer cüzden ibaret olduğu söylenen kitapları da muhtemelen aynı eserin
farklı şekillerde kaydedilmesi ve okunması neticesinde ortaya çıkmıştır. 3. Ema1ihi ii mescidi Dımaş]f. Eserin beşinci
cüzü Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (Mecmua, nr. 27/ 5) . 4. Emali'1Cevheri ta{ıricü Ebi Bekr e1-Ijatib. iki
imla meclisinde yazdırılan hadisleri ihtiva etmektedir (Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye, Mecmua , nr. 105/ 6) . S. Meclis min
imla'i Ebi Ca'ter Mul)ammed b. Al)med b . Müslime (Darü 'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 117/ 21 ). 6. 'Ava1i el)adişi Malik b. Enes (Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 101, vr. 70-80) . 7. erRuvat 'an Malik b. Enes ve ?,ikru ])adişin li-külli val)id minhum (Esma'ü men
rava 'an Malik b. Enes mübevveben 'ala
/:ıurilfi'l-mu'cem). Malik b. Enes'ten rivayette bulunmuş 993 ravi hakkında bilgi
veren eseri Ebü'I-Hüseyin Yahya b. Abdullah b. Ali b. Attar Reş'idüddin ei-Kureşi (ö . 662/ 1264). sonuna bazı ekler ilave ederek Mücerredü esma'i'r-ruvat

'ani'l-İmam Ebi 'Abdillah b. Malik b.
Enes el-Esbal)i adıyla ihtisar etmiştir.
muhtasarın bir nüshaMüzesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (lll. Ahmed, nr. 624/ 9,
vr. 87b-l03 b). 8. Münte{ıab min l)adişi
Ebi Bekr eş - Şirazi ve gayrihi (Darü'lkütübi' z-Zahiriyye , Hadis , nr. 330) . 9.

Alfabetik olan bu
sı Topkapı Sarayı

Münt e {ıab mine 'z-zühd v e 'r-rel:r.ii'il:r.

(Darü 'l-kütübi 'z-Zahiriyye, Mecmu a, nr.
120). 10. lfadişü Ca'ter b. lfayyan (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Hadis, nr. 390) .
E) Diğer Eserle ri. 1. Tari!Ju Bagdad*
ev Medineti's-selam. 450 (1058) yılın

dan önce Bağdat'ta yaşayan veya buraya
gelen şahsiyetlerin, halife, vezir, kumandan gibi devlet adamlarının, şair, kadı ve
diğer mesleklere mensup 7831 kişinin
hayatına dair bilgi verilen alfabetik bir
eser olup Muhammed adıyla olanlarla
başlamaktadır. Eserin ı. cildi Bağdat'ın
kuruluşu. müslümanlar tarafından fethi ve tarihi gibi konular hakkındad ı r. On
dört cilthalinde yayımlanan esere (Kahire 1349/1931) Abdülkerim b. Muhammed es-Sem'an'i (ö . 562/1167). ibnü'dDübeys'i (ö. 637/1239) ve ibnü'n-Neccar
ei-Bağdadi (ö 643/1245) gibi alimler tarafından zeyiller yazılmıştır. Said b. BesyOni ZağiOl , eserdeki hadislerin ve şahıs
ların fihristini Fehfırisü Tari{ıi Bagdad
(Beyrut 1407/ 1986). zeyillerin fihristini de
Fehfırisü ?,üyuli Tari{ıi Bagdad (Beyrut 1407/ 1987) adıyla neşretmiştir. z. e/Falfih ve '1-m ütefaiJIJih* . Şafii mezhebi-

nin en eski fıkıh usulü kaynaklarından biri olan eserin amacı, birbirini suçlayan fı
kıhçılarla hadisçileri yaklaştırmak ve bunların birbirinin bilgisine ve metoduna
muhtaç olduğunu göstermek, özellikle
muhaddisler için hadisin fıkhını bilmenin
vazgeçilmezliğini ortaya koymaktır. Fıkıh
usulü konuları ile eğitim öğretim meselelerinin bir hadisçi metoduyla ele alındı
ğı eser isınail ei-Ensari tarafından iki cilt
halinde yayım i anmış (Riyad 1389/ 1969;
Beyrut 1395/1975 , 1400/ 1980; Kahire
1395; el·Fakih ve 'l-mütefakkih ve uşil
lü '1-fıkh adıyla Kah i re 1397/ 1977), daha
sonra EbO Abdurrahman Adil b. Yusuf
el-Azzazi iki nüshasına dayanarak eseri
neşretmiştir (l-ll, Riyad 1417/ 1996). 3.
Mes'eletü '1-il)ticac bi'ş-Şati'i tima üsnide ileyh ve'r-reddü 'ale't-ta~nine bi'i~ami cehlihim 'a1eyh (el-İ/:ıticac li'ş
Şafi'i (ima üsnide ileyh ve 'r-reddü 'ale 'lcahilin bi-ta'nihim 'aleyh) . EbO Hanife

ve imam Muhammed'in kısa hal tercümelerine de yer verilen eser Halil Molla
Hatır tarafından yayımlanmıştır ( Riyad
1400). 4. el-Cehr bi'1-besme1e (el-Cehr
bi-bismillahirra/:ımanirra/:ıim

fi 'ş-şalat) .

iki cüzden ibaret olduğu belirtilen eseri
Zeheb'i Mu.l]taşarü'1-Cehr bi'1-besmele adıyl a ihtisar etmiştir (Darü'l-kütübi'zZahiriyye, Mecmua. nr. 55) . Hat'ib'in, yine besınele hakkında bir veya iki cüz
olduğu belirtilen Nehcü (Menhecü veya Lehcü) 'ş-şavab ii enne't-tesmiyete
ay et ün min Fô.til)ati'1-kitfıb (Kitabü '1Besmele ve enneha min e 'l-Fati/:ıa) adlı

bir eseri

bulunmaktadır.

s. Şa1atü't-te

sabil) (tesbi/:ı). Eserde. tesbih narnazına

dair Hz. Peygamber'den gelen hadisler
herhangi bir tenkide tabi tutulmadan
nakledilmektedir ( Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Hadi s, nr. 279; Mecmua, nr. 1070/
ı 0). 6. Mes'eletü 'l-ke1am ti'ş-şıtô.t. Hatib'in Allah Teala'nın kelam sıfatı hakkın
daki görüşünü kısaca ifade eden ve onun
Selef itikadına sahip olduğunu gösteren
bu risalenin Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'deki yegane nüshası (Mecmua, nr. 16) Abdullah b. Yusuf el-Cüdey' tarafından Mecelletü'1-lfikme 'de yayımlanmıştır (bk.
bibl.) . 7. et-Tattil ve l)ikfıyatü't-tutey
liyyin ve a.l]bô.ruhum ve nevô.diru kelamihim ve eş'aruhum. Müellif, tufey-

lilere dair olan bu eserini, belki de hamisi vezir ibnü'l-Müslime'nin ricası üzerine
alimierin yorulan zihinlerini dinlendirrnek için kaleme aldığını söylemektedir.
Asr-ı saadet'te meydana gelen davetsiz
misafirlerle ilgili bazı olayları. davet edilmeyen yere gitmemeye dair rivayetleri,
tufeylilerle ilgili şiirleri, tanınmış tufey-
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llleri ve onlara dair çeşitli konuları ihtiva
eden eser Hüsameddin el-Kudsi ( Dımaşk
1336/1917, 1346/1.928; Kahire 1983), Kazım el-Muzaffer (Necef ı 966; Kah i re
ı 986) ve Abdullah Abdürrahlm Useylan
(Cidde 1406/ 1986) tarafından yayımlan
mıştır. Fedwa Malti- Douglas eserdeki hikayelerin psikolojik tahlilini yapmıştır
("Structure and Organizationina Monographic Adab Wor k: al- Tatfıl of al-Khatib
al-Baghdadi", JNES, XL 11981]. s. 227245). 8. el-Bu{ıala'. Cimrilere dair 220 hikayenin senedieriyle birlikte kaydedildiği
eser altı bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde cimrilikle ilgili birçok
hadis rivayet edilmekte, daha sonraki bölümlerde ise alimierin cimrileri tenkit etmesi ve cimrilerin vaadleri gibi konularla
meşhur cimrilere yer verilmektedir. Eseri, Ahmed Mat!Qb, Hadlee el-Hadisi ve
Ahmed Nacl el-Kaysi ile (Bağdad ı 384/
1964) Muhammed İbrahim Salim (Kahire
ı 990) neşretmiştir. Fedwa Malti- Douglas bu kitabı tanıtmış ve onu Cahiz'in Kitabü'l-Bu{ıala' adlı eseriyle karşılaştırmıştır
(Structures of Avarice, Leiden I 985, s.
55-66, 90-ı07). 9. Risale ii 'ilmi'n-nücum (el-Kavl fi 'ilmi'n-nücum ve beyani'l-maJ:ımud minhü ve'l-me?mCım). Hat1b el-Bağdadl, kendisine ilm-i nücumla ilgili soru soran birine cevap olarak kaleme
aldığı bu risalede yıldızların adlarını ve
hareketlerini öğrenmenin makbul olduğunu, ancak bunları müneccimlik için bir
vasıta yapmanın sakinealı görüldüğünü

belirtmektedir. Eserin Süleymaniye Kü tüphanesi'nde bulunan (Aşir Efendi, nr.
ı 90) bir cüzden ibaret nüshasındaki bazı
ifadelerle ilk iki sayfası dışında hadis ve
haberlerde senedierin hazfedilmesi, bu
nüshanın asıl eserin bir muhtasarı olabileceği kanaatini uyandırmaktadır.
Bunların dışında kaynaklarda zikredilmemekle beraber Kitabü '1- Vefeyat
(GAL Suppl., 1, 564). Mu{ıtaşarü's -sü
nen min aşli'l-lfaseni'l-Başri (a.g.e., I,

564), Keşfü'l-esrar (Keşfü';;.-;;.unCın, Il,
ı 486) ve Riyazü '1-üns ila lfaQ.a'iri'l-

]fuds adlı eserler de Hatlb'e isnat edilmektedir. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de
kayıtlı olan son eserin (Tefsir, nr. I 22/144)
Hatlb'e ait olabileceğini (Yasin M. es-Sevvas, S. ı 93) Muhammed Accac el-Hatlb
pek muhtemel görmemektedir (el-Cami' li-al].la~ı'r-rav i, naşirin mukaddimesi, I, 67).
Hatlb el-Bağdadl'nin hacimleri hakkın
da kaynaklarda bilgi verilen. ancak günümüze kadar gelip gelmediği bilinmeyen

eserleri de şunlardır: el-Guslli'l-cum'a
( Guslü '1-cum'a; iki veya üç cüz). el-lfiyel
(bir cüz).lfadişü 'Abdirralfman b. Sem üre ve turu]fuhu (iki cüz). İbtalü'n-ni
kalf bi-gayri veli (bir cüz), el-Kaza' bi'lyemin ma'a'ş-şahid (iki cüz, bu eser ŞıJ:ı
J:ıatü'l-'amel bi'l-yemin ve'ş-şahid adıyla
da anı lmaktadır). İbnü'l-Cevzl'nin, bazı hadislerini zayıf diye tenkit ettiğ i el-Kunut
ve'l-aşarü'l -merviyye fihi 'ale'{ıtilafi
hil ve tertibihil 'ala me?:hebi'ş-Şati'i
(üç cüz veya bir cüz olup bazı kaynaklarda el-Fünun yahut el-Meftun diye geçmesi, el-KunCıt kelimesinin yanlış okunmasından kaynaklanmış olmalıdır).

Mec-

mu'u lfadişi Ebi İs]JQ]f eş-Şeybilni (üç
cüz). Mecmu'u lfadişi Mulfammed b.
Sıllfa (dört cüz). Men lfaddeşe ve nesiye (AI].baru men J:ıaddeşe ve nesiye; bir
cüz), Mena]fıbü Alfmed b. lfanbel,
Menalfıbü'ş-Şafi'i (Taril].u Bagdad'da
her iki imarnın biyografisini verdikten
sonra onların hayatına dair birer kitap
yazdığını söylemektedir: ll, 73; IV, 423).
Mu'cemü'r-ruvat (Mu'cemü 'r-rivaye)
'an Şu' be (er-ruvat 'an Şu'be, sekiz cüz),
Müselselat (üç cüz). hadislerdeki illetlere dair önemli bir eser olduğu belirtilen
el-Mükmel ii (beyan i) '1-mühmel (sekiz
cüz). Müsnedü Ebi Bekri'ş-Şıddi]f,
Müsnedü Nu'aym b. Hemmaz el-'Usfani (bir cüz). en-Nehy 'an şavmi yevmi'ş-şek (Mes'ele fi şıyami yevmi'ş-şek
{i'r-red 'ala men ra'a vücubehu, Mes'eletü yevmi'l-gaym). Rafi'u'l-irtiyab fi'lma]flı1b mine'l-esma' ve'l-ensab (ve'lel~ab, Ma~Labü'l-esma' ve'l-ensab), Rivayetü'l-aba' 'ani'l-ebna' (bir cüz). erRubil'iyyat (üç cüz). et-Tebyin li-esma'i'l-müdellisin (Esma'ü'l-müdellisin,
iki veya dört c üz). Temyizü '1- (Beyanü
J:ıükmi'l-) mezid ii muttaşıli'l-esanid
(sekiz cüz). Turu]fu lfadişi ]fabzi'l- 'ilm
(üç cüz).
Haklarında bilgi bulunmamakla birlikte bazı kaynaklarda şu eserler de Hatlb'e
nisbet edilmektedir: Beyanü ehli'd-derecati'l- 'uW, ed-Dela'il ve'ş-şevahid
'ala şılflfati'l- 'am el bi-{ıaberi'l-valfid,
el-Esma'ü '1-mütevati'e ve '1-ensabü '1mütekafi'e, lfadişü'n-nüzul, el-İnbil'
'ani'l-enbil', ha ü]fimetü'ş-şalat fela
şalate ille'l-mektılbe, Kitab iihi lfadişü "el-İmamü zamin ve'l-mü'e?:?:inü
mü'temen ", Kitab iihi lfadişü "nazzaralliihü imre'en semi'a minnil lfadişen ", Ki tab iihi {ıutbetü 'A.'işe fi's-sena' 'ala ebiha min ta{ırici'l-ljatib min
rivayatihi 'an şüyu{ıihi, Talebü'l- 'ilm
farizatün 'ala külli müslim, et-Tenbih

ve't-tev]fif 'ala feza'ili'l-lfarif, Müsnedü Şafvan b. 'Assal, el-VuQ.u' min messi'?:·?:eker.

Hatlb el-Bağdadl'nin hayatı ve bazı yönleri üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Yusuf el-Uş'un el-ljatib el-Bagdadi mü'erri{ıu Bagdad ve mulfaddişüha (Dı
maşk ı 364/1 945) adlı eseriyle Mahmud
Ahmed et-Tahhan'ın el-ljatib el-Bagdildi ve eşeruhu ii 'ulı1mi'l-lfadiş adıy
la hazırladığı doktora çalışması (bu eser,
el-Ha{ı;;. el-Jjatib el-Bagdadi ve eşeruhu
fi 'ulami'l-/:ıadiş adıyla yayımlanmıştır,
Beyrut 1401 / 1981). Babekir Hamed et-Türabl'nin ljatib el-Bagdadi ve cühı1dü
hı1 ii 'ilmi'l-lfadiş (ı 403, Mekke Camiatü
Ümmi'l-kura Külliyyetü'ş-şerla ve'd-dirasati'l-islamiyye) ve SalikAhmed Ma'!Qm'un el-Fikrü't-terbevi 'inde'l-ljatib
el-Bagdadi (1409, Camiatü'l-Melik Abdilaz!z Külliyyetü't-Terbiye, Mekke I 409)
adlı yüksek lisans tezleri bunlardan bazı
larıdır.
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heşr bi-ebnô.'i'l- 'aşr.

HATIB el-CEVHERI
NCıruddin All b. DavCıd b. İbrahim

es-Sayrafi el-Hanefi el-Cevheri
(ö . 900/1495)
Mısırlı tarihçi ve hukukçu.

L

_j

14 Cem.3ziyetewet 819'da (10 Temmuz
1416) Kahire'de doğdu. İbn DavOd, Sayrafi ve İbnü's-Sayrafi diye de anılır; Cevherl nisbesi baba mesleği olan kuyumcu!uğundan gelir. Hafız olduktan sonra İb
nü'd-Deyrl, Şümünnl. Emlnüddin Aksarayi ve Muhyiddin et-Kafiyecl gibi devrinin ünlü alimlerinden fıkıh, dil, edebiyat
ve tarih ilimlerini tahsil etti. Babasının
1449'da ölümünün ardından Kahire'de
Sultan Ber kuk Camii'nde hatiplik yaptı. bu arada ilim ve ticaretle de uğraştı.
1468 yılında kadılığa tayin edildi; ancak
bir süre sonra bu görevinden alındı ve bunun üzerine bir daha herhangi bir resmi
görev üsttenmedi. Bu sıral arda İbn Hacer el-Askatanl, İbn Ta ğriberdi ve Sehavl'nin kitaplarını istinsah etmeye başladı.
Bu vesileyle tarih kitaplarına ilgi duydu
ve pek çok kıymetli eseri görüp okuma
fırsatı buldu. Aynı zamanda Kahire'deki
mücevherat çarşısında kuyumculuk yapan Cevherl Şewal900' de (Temmuz 1495)
vefat etti.
Hatlb et-Cevher"i Mısır ve Suriye'de
Makrlzl, İbn Hacer ei-Askatanl, Bedreddin et-Ayni , İbn Tağrlberdl, SüyOtl ve İbn
iyas gibi çok sayıda tarihçinin yetiştiği,
ilgi ve itibar gördüğü bir dönemde yaşa
mış ve onlarla tanışmış. bir kısmının öğ
rencisi, bir kısmının da hacası olmuştur.
Ancak muhtemelen resmi görevlerden
uzak ve mütevazi bir hayat yaşadığı için
kaynaklarda onun hakkında fazla bilgi
yoktur. Dönemin tarih yazıcılığına hakim
olan üstoptaki eserterinde gerek kendisinden önce gerekse kendi asrın da yaşa
mış tarihçiterin tesirleri açıkça görülür.
Cevherl. kendi döneminde tarih yazıcı tığ ı
geleneğine uyarak hem teracim-i ahvat
hem de umumi vekayi'nameler türünden
eserler verm iş orta düzeyde bir t arihçidir. Yazıtarında kulland ı ğ ı dil ise bazan
edebi tarzda, bazan da mahalli ağızları
ön plana çıkarır mahiyettedir.
Eserleri. Hatlb el-Cevherl'nin kaleme
aldığı çatışmaların sayısı hakkında bir fi-

Çünkü bazı
müstakit kitap saydığ ı
bir eserini bazıl arı başka bir çatışmasının
parçası kabul etmektedir. Bunların baş
kir

bi rliği bulunmamaktadır.

araştırmacıla rı n

tıcaları şöytece sıratanabilir: 1. İnbô.'ü'l-

Memtükler'in önemli bir devrini kapsayan ve Mısır toptumunu etkileyen iç ve dış olaytarla t oplumda
meydana gelen değişiklikleri anlatan kitap, 873-886 (1468-1481) yılları arasın
daki hadiseteri konu edinen bir umumi
tarihtir; özellikle Sultan Kayıtbay'ın yaptığ ı bir dizi idari ve askeri düzenlemeyi kapsaması açısından M ısır tarihinin
önemli bir boşluğunu doldurmaktadı r.
Esere ayrıca vefeyat bölümü ekleyen müeltif, böylece dönemin birçok önemli siması hakkında okuyucularına bilgi vermiştir. Yazma nüshası Bibliotheque Nationale'de m uhafaza edilen eser Hasan
Habeşl tarafından bir indeks ilavesiyle
yayımtanmıştı r (Kahire 1970). z. Siretü'i-Eşref Kayıtbay. Bazı araştırmacıta

ra göre İnbô.'ü'l-heşr'in bir parçası olan
çalışma, Cevherl'nin yaşadığı dönemdeki
tarih yazı cılığında önemli bir yeri bulunan teracim-i ahvat türünden bir eserdir.
Yazma nüshası British Museum'da bulunmaktadır (Abbas ei-Azzavl. s. 251 ). 3.
Nüzhetü'n-nüfus (~ulub) ve'l-ebdô.n
ii tev ô.ril]i'z-zamô.n (ezman) . Müellif daha ziyade, diğer klasik islam tarihçileri
gibi yaratılıştan kendi zamanına kadar
meydana gelen olayları kaleme aldığı bu
eseriyle tanınmıştır. Kitap iki bölümden
oluşur. Birinci bölüm Hz. Peygamber' e ayrılmış ve nesebi Hz. Adem'e kadar götürütmek suretiyle bir peygamberler tarihi
meydana geti rilm i şti r ; bu kıs.ım, müellifin kendi et yazısıyla 400 va rak halinde
Hindistan'ın Rampur şehrindeki Rıza (Raza) Kütüphanesi'nde (nr. 3537) bulunmaktadır. Bazıtarının el-Cevheriyye dedikleri eserin ikinci bölümü ise (ba z ı araş
tırmacılara göre üçüncü bölüm) Nüzhetü'n-nüfus adını taşı makta ve 784-850
(1382-1446) yılları arasında geçen olaytarı anlatmaktadır. Mısır tarihine ait önemli bilgiler içeren bu kısım yıl, ay ve gün
esasına göre tertip edilmiş . her yılın sonunda o yıl içinde Mısır'da ve diğer islam
ülkelerinde ölen tanınmış şahsiyetter
hakkında açıklamatar yapılmıştır. Kitapta ayrıca dönemin devlet teşkil atı ile baş
lıca devlet görevlileri, çeşitli kavim ve kabileter, sanat ve sanatkarlar, suç ve cezatar hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir.
İbn İyas'ın, "ne söyteyene ve ne de raviye
dayanmadan" yazıldığını iddia ettiği eserin 842 (1438) yılına kadar olan kısmı Hasan Habeşl tarafından neşredilmiş (I-III,
Kahire 1970-1973). bu arada eklenen ayrıntılı dipnottarla İbn İyas'ın tenkitlerinin
haksız olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.
Kitabın et-Melikü'z-Zahir Çakmak devrinin 842 - 850 (1438-1446) yı llar ını içine

