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çıkar. şart

onun bir kaydından ibarettir.
göre ise bu tür isnad cevabın

Mantıkçılara

husulünü şartın gerçekleşmesine bağla
ma işlevi görür. Şart ve cevapta müsned
ve müsnedün ileyh ne hakiki ne de h ükmi kelime sayılır. Çünkü isnad-ı şartide
amaç bir hükmün diğer bir hükme nisbet edilmesidir. Bu durumda hüküm ayrıntılı bir şekilde ifade edildiğinden konuşanın amacı göz önünde bulundurularak
isnadın tarafları tesbit edilmelidir.
İsamüddin el-İsferayini. şart cümlesinin cevap cümlesinin tamamının veya sadece müsnedinin kaydı olduğunu belirtir.
Şartın cevabın müsnedinin kaydı olduğu
na örnek: "~,rı ~ w!" (Eğer bana gelirsen sanaikram ederim) . Bu açıkifade
siyle" ~ y.~ ..).<: ~..{l" (Bana gelmen
şartına bağlı olarak sana ikramda bulunuru m) demektir. Burada" f..{l" fiili müsned, onun gizli öznesi "Lil" müsnedün
. ileyh, "~ y.~ J.t:." müsnedin kaydıdır.
Şartın ceza cümlesinin tamamının kaydı
olduğuna örnek de ut; ,P .yl.l ~j wll w!"
" <1.1 tl (Eğer Zeyd Amr'ın oğ lu ysa ben onun
kardeşiy i m) cümlesidir. Buradaki kayıt fiile veya şibh-i fiile değil bizzat isnadadır.
Bu yaklaşım. kendisine isnadda bulunulmasının ismin ayırt edici özelliklerinden
kabul edilmesi ve mürekkebin sadece iki
isimden veya bir fiil ve isimden teşekkül
edebileceği yaklaşımı ile de uygunluk gösterir. İsamüddin'e göre şart cümleleri ceza cümlelerinden ayrı Olarak tek başları
na değerlendirilecek bağımsız bir yapıya
sahip değildir. Ancak bu mantıkçıların
yaklaşımı ile uyuşmaz. Mantıkçılara göre
şart ve ceza cümleleri başlarına şart edatı geldiğinden dolayı tam birer cümle olmaktan çıkmış. kampiike fakat bir tek isnad konumundadır. Buradaki nisbet. şart
cümlesinin iki tarafını oluşturan şart ve
ceza cümlelerinin içerdiği nisbetlerden
ayrı üçüncü bir nisbettir.

Tekil anlamların bir araya gelerek nasıl
manalar oluştu rduğunu açıkla
mak amacıyla isnad daha geniş kapsamlı
bir kuramın esası olarak da kullanılır. Bu
kurama göre anlamlı bir cümle veya kelam sadece isnad sayesinde mümkün
olur: kelimeler ve onların manaları tek
başlarına değil, ancak içinde bulundukları sistemin bir parçası olarak ve yerine
getirdikleri fonksiyon açısından incelenir.
Bu bakış açısına göre isnad kuramı söz
dizimi, i'rab ve iştikak gibi lafzi yapı ve
olgularla ilgilenmeyip kelimelerin anlamlarının oluşturduğu karmaŞık ilişkiler ağı
nın sistemini keşfetmeyi amaçlar. Bu yapı, müfred veya mürekkep lafızların bir
birleşik
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düzen içinde gerçekleşen ilişkilerinin bir
sonucudur. Önce bu yapının unsurlarının.
daha sonra da aralarındaki ilişkilerin tesbit ve tahlil edilmesi dil biliminin görevic:!ir.
İsnad, genel olarak İslam alimlerinin
kullandıkları yorum metodunun bir parçasıdır. Bu sebeple isnadın anlaşılması
hal, mana (med!Ol) ve vakıa ilişkisinin nasıl kurulduğunun aniaşılmasına bağlıdır.

Yorum. sadece müsned ve müsnedün
ileyh arasındaki ilişkiyi ve isnadın yapısını
inceleyerek değil daha geniş planda isnad, hal, mana, vakıa arasında kurulan
ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
İsnadın kurulmasının sonucunda ortaya "faide" denilen yeni bir mana çıkar. İs
n ad ihbari ise (tam mürekkep/ cümle) ortaya çıkan mana tamdır: muhatap müsned ve müsnedün ileyh arasındaki ilişkiyi
anlamıştır ve susma konumundadır. Ancak isnad takyidi ise (nakıs mürekkep/ izafet ve sı fat terkibi) nakıs bir mana ortaya
çıkar: çünkü muhatap yeni ve tam bir
mana elde edememiştir. İsnadın doğru
dan bildirdiği anlam (faide) yanında bir de
buna bağlı olarak ve gereklilik yoluyla belirttiği manalar (levazım) vardır ki buna
"faidenin lazımı" denir. Mesela, "Sen okuldan mezun olmuşsun" denildiği zaman
muhataba verilen bilgi (faide) yanında söz
sahibinin de bu konuda bilgisinin olduğu
muhataba haber verilmiş olmaktadır (faidenin l azımı).
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İSNAD

( .:ıı.;...f'l)
Bir hadisi veya bir sözü
ilk söyleyene nisbet etmek için
senedinde yer alan ravilerin adlarını
zikretme anlamında hadis terimi.
L

Sözlükte "dayanmak, yaslanmak, itimat etmek" manasındaki sünud kökünden türeyen isnad "temellendirmek, dayamak: sözü söyleyenine kadar ulaştır
mak, bir sözün, bir rivayetin geliş yolunu
haber vermek, ilk kaynağa kadar götürmek" demektir. Terim olarak, "rivayet için
kullanılan lafızlarla ravi veya ravileri anarak hadis metnini ilk söyleyenine ulaştır
mak. hadis metnini nakleden ravileri rivayet sırasına göre zikretmek" anlamına
gelir. Senedinde herhangi bir kopukluk olmaksızın Hz. Peygamber'e veya bir baş 
kasına nisbetle rivayet edilen söze muttasıl, sadece ResGl-i Ekrem'e nisbet edilen rivayete de merfu denir. Bazı alimierin isnadla eş anlamlı olarak kullandıkları
sened kelimesi "dayanak, destek, sağlam
ve yüksek yer" manasındadır. Terim olarak ise hadisi birbirinden rivayet ederek
daha sonraki nesillere ulaştıran ravilerin alış sırasına göre ve tarih unsuru göz
önünde bulundurularak zikredildiği kı
sımdır: Haddesena Muhammed b. Beş
şar kale haddesena Yahya b. Said kale
haddesena Şu ' be kale haddesena Ebü'tTeyyah an Enes ani'n-nebiyyi sallallahü
aleyhi ve sellem kale : "YessirCı vela tüassirCı ve beşşirCı vela tüneffıru" gibi (Buhari, •«ilim", 11 ). ResGiullah'ın sözünden
önce zikredilen isimler zincirinden oluşan
kısım sened. bu kısmı "haddesena" ve
"kale" gibi rivayet sözcükleriyle birlikte
anarak hadisin metnini Resülullah'a kadar ulaştırma ve ravileri sırasıyla zikretme işi de isnaddır. Bir sözü ilk söyleyene
bu yolla isnad eden kimseye müsnid, hadise müsned d enilir. İsnad bazan "sened"
anlamında isim, bazan "senedi zikretme"
anlamında masdar olarak kullanılır. Muhaddisler. özellikle ilk dönemlerde senedle isnadı farklı manalarda kullanarak senedin ravilerin isim veya isimlerinden ibaret olduğunu, isnadın ise ravilerin sırasıy
la isimlerini "ahberena . haddesena, enbeena, enne. an" gibi özellafızlarla zikretmek anlamına geldiğini söylemişler,
daha sonraki alimler ise çok defa senedle isnadı aynı manada kullanmışlardır.
Tarik kelimesi de sened anlamında
olup, "Bu hadis yalnız bu tarikten bilinmektedir" denirken onun bu

kullanılmış

iSNAD
senedie bilindiği belirtilmek istenir. Senedi e tarik birlikte kullanıldığında biri
ana senedin yan kolunu veya ana senedin
bir raviden sonra koliara ayrılışını ifade
eder. Bir hadisin muhtelif tariklerini ortaya koymak için müstakil eserler yazıl
mış olup bunların ortaya çıkışı tasnif döneminin başlangıcına kadar uzanır. Sünen ve cami' türü eserlerin bir kısmında
da baz ı hadis metinlerinin çeşitli tariklerinin bir araya getirildiği görülür. Müslim'in el-Cômi'u 'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde bunun örnekleri çoktur. Taberanl'nin Turulw J:ıa
dişi "men ke?,ebe 'aleyye müte'ammiden "i (Beyrut I 4 I 7/1 997). Eb Cı Nuaym eiİsfahanl'nin Turu~u J:ıadişi "inne li'llôhi tis'aten ve tis'ine ismen"i (Medine
ı 4 ı 3) ve İbn Hacer el-Askalanl'nin Turu ~u J:ıadişi "la tesübbCı aşf:ıôbi"si (Bey-

rut I 408) bu tür eserlerdendir. Sen ed angelen kelimelerden biri de vech
olup daha çok bir sahablye veya tabiiye
ya da herhangi bir kaynağa ulaşan senedin ileriki tabakalarda ayrıldığı kollardan
her birini ifade etmek için kullanılmıştır.
Senedie ilgili bir tabir de "ewelü's-sened"dir; bununla bir eserdeki senedin müellife yakın tarafı kastedilirse de bazan senedin sahabe tarafına işaret edildiği de
olur. Aynı şekilde "ahirü's-sened" tabiriyle
bazan senedin müellife yakın tarafı kastedilse de genellikle senedin sahabe tarafına işaret edilir. "İntihaü's-sened" ile
senedin sahabe tarafı. "esnaü's-sened"
ile de senedin orta kısımları aniatılmak
istenir.
lamına

Tarihçe. İsnadın İslam öncesi dönemde
eserlerle şiirlerin naklinde rastgele
kullanıldığı aniaşılmakla beraber onun ilk
defa ne zaman. nerede ve kimin tarafın 
dan uygulandığı bilinmemektedir. Ancak
isnad , hadis kitaplarında kullanıldıktan
sonra dinin bir rüknü kabul edilerek önem
kazan mıştır (M. Mustafa ei-A'zaml, İlk Devir Hadis Edebiyatı, s. I 9 I). Saha be döneminde, daha sonraki devirlerde gelişen
şekliyle bir isnad uygulamasından söz etmek mümkün olmadığı gibi gerekli de değildi. Çünkü sahabiler Hz. Peygamber'den duyduklarını ve gördüklerini arkadaş
larına ve kendilerinden sonraki nesle aynen aktardıkları için udCıl kabul edilmiş
ve hadis rivayeti açısından tenkit dışı tutulmuştur. Buna rağmen Hz. Ömer'in hadis nakleden bazı sahabiiere onu kimden
duyduklarını sorması ve o hadisi başka
işitenin olup olmadığını araştırması (Tirmizi. "İsti';&an", 3), Hz. Ali'nin hadisnakledenlere yemin ettirmesi (Ebu DavCıd ,
bazı

"Vitr", 26; Tirmizi, "Tefslr", 4) gibi uyguisnad anlayışının çekirdeğini
oluşturduğunu söylemek mümkündür.
lamaların

Yahya b. Said el-Kattan isnad hakkın
da ilk araştırma yapan kimsenin Şa'bl olduğunu söylemekte, kaynakların birçoğu isnad konusunda ilk defa İbn Slrln'in
görüş bildirdiğini kabul etmektedir. İbn
Slrln'in. İslam toplumunda fitne ortaya
çıkınca sened sorulmaya başlandığı nı söylerken fitne sözüyle neyi kastettiği tartı
şılmış. bunun Emevl Halifesi Muaviye'nin
ölümüyle başlayan iç savaşlar olması ihtimali üzerinde durulmuştur. İbn Slrln'in
belirttiğine göre bu olaydan sonra Ehl-i
sünnet'e mensup ravilerin hadisleri kabul edilmiş. ehl-i bid'atın rivayetleri alın
mamıştır. Onun ifadelerinden fitneden
önce de isnadın kullanıldığı kanaatini edinmek mümkündür. Nitekim isnadın. ya lancılığı ile bilinen ve peygamberlik iddiasında bulunduğu için katledilen Muhtar
es-Sekafi (ö. 67/687) zamanında başladı
ğı da söylenmektedir (ibn Receb , I, 52)
sonunda isnadın iyice
dair yeterli kaynak vardır (M.
Mustafa el-A'zaml, İlk Devir Hadis Edebiyatı, s. I 92). Özellikle fitnelerden sonra siyasi fırkaların ortaya çıkması ve taraftarlarının hadis uydurmaya başlaması alimIeri isnad üzerinde daha dikkatle d urmaya, haber kaynaklarını araştırmaya, raviIerin kimlik ve kişiliklerini soruşturmaya.
tenkit usulünü geliştirmeye sevketti ve
isnadın kullanılması bir zorunluluk halini
aldı. Tabiln tabakasından itibaren hadislerin isnadlarını. ravilerin cerh ve ta' dilini
iyi bilen alimler yetişti. İbn EbCı Hatim'in
İmam Malik'ten nakline göre hadise ilk
defa isnad uygulayan kimse İbn Şihab ezZührl'dir. Ma'mer b. Raşid'in el-Cami'i
ile İmam Malik'in el-Muvatta'ının ihtiva
ettiği hadislerin senedindeki lafızlar. ilk
isnad işin i n Zührl ile başladığ ı veya onun
devrine rastlad ı ğ ı yönündeki haberleri teyit etmektedir. Zührl isnadsız hadisleri
kabul etmemiş . Ahmed b. Hanbel de hadisleri en iyi onun bildiğini ve isnadları en
mükemmel şekilde onun değerlendirdi
ğini söylemiştir (i b n Adi, I, I 38- I 39) Zührl'den hemen sonra gelen muhaddisler.
isnadı ve raviler zincirini birbirine bağla
yan lafızları hadisin sıhhati için şart koş
muşlardır. Nitekim Şu'be b. Haccac, senedinde "ahberena" ve "haddesena" lafızları bulunmayan hadislerin değersiz olduğunu söylemiştir (Ramhürmüzl, s. 5 ı 7).
İsnad uygulamasının ilk olarak Irak'ta
başladığı kabul edilmekte, Ramhürmüzl
isnadın Şa' bl ile doğduğunu söylemekte-

I. (VII.)

yüzyılın

geliştiğine

dir. Buna göre Rebl b. Huseym. Şa'bl'nin
hadis okuyunca Şa'bl. "Bunu sana kim rivayet etti?" diye sormuş ve Amr
b. MeymCın'un rivayet ettiğini öğrenmiş 
tir. Başka bir defa yine aynı soruyu sorunca EbCı EyyCıb ei-Ensarl'nin rivayet
ettiği cevabını almıştır. Yahya b. Said bunun isnadın ilk araştırılması olduğunu
söyler (a.g .e., s. 208). Tabiinin önde gelenlerinden Ebü'I-Aiiye er-Riyahl. bir hadisi Basra'da duymakla yetinmeyip Medine'ye giderek onu ResCılullah'ın ashabından dinlediklerini söylemekte. Ebü'zZinad da Medine'de güvenilir 100 kişiye
yetiştiğini, ancak hadis ehli olmadıkla
rı gerekçesiyle onların rivayetlerinin kabul edilmediğini belirtmektedir. Nitekim
İmam Malik de Mescid-i Nebevl'de kendilerine devlet hazinesi teslim edilebilecek
derecede güvenilir yetmiş hadis ravisiyle
görüştüğünü, fakat işin ehli olmadıkları
için hiçbirinden hadis almadığını ifade
etmiştir. İlk dönemdeki isnad soruştur
masıyla ilgili olarak kaynaklarda verilen
bilgiler. I. (VI I. ) yüzyılın ikinci yarısı ile ll.
(VI ı ı. ) yüzyılın başında artık isnadın sistematik hale geldiğini ve tavizsiz bir şekil
de uygulandığını ortaya koymaktad ı r.
yanında

Bir sahabi tarafından rivayet edilen hadisin tabiln nesiinde mesela on ravisi olabileceği gibi onlardan her birinin yirmi
otuz talebesi bulunduğu görülebilir. Bunların hepsi aynı coğrafyada yaşamadıkla
rı halde rivayet ettikleri hadislerin birbirinin aynı olması veya aralarında önemsenmeyecek küçük farklılıklar bulunması, isnad sisteminin mükemmelliğini ve
serreddeki ravilerin ne derece güvenilir
kişiler olduğunu gösterir. Özellikle tedvin
dönemiyle tasnif devrinin başlangıcında
hadislerin isnadlarını çok iyi bilen ve ileride müstakil disiplinler halini alacak olan
hadis ilimlerinin temelini atan uzman hadisçiler yetişmiştir. EbCı DavCıd et -Tayalisi hadisi dört kişide b ul dukla rını söyleyerek İbn Şihab ez-Zührl, Katade b. Diame,
A'meş ve EbCı İshak es-SebTI'nin adlarını
zikretm i ş. bunların her birinde ikişer bin
hadis mevcut olduğunu belirtmiştir (i b n
Ebu Hatim, s. 492). Ali b. Medini de araş 
tırmaları sonucunda isnadın altı kişide
odaklandığını söylemiş , Medine'de İbn
Şi ha b ez-Zührl. Mekke'de Amr b. Dinar.
Basra'da Katade b. Diame ve Yahya b.
Ebu Keslr. Küfe'de EbCı İshak es-SebTI ve
A'meş'in bulunduğunu. bunların tasnifi
gerçekleştirenlerin kaynağı o l duğunu ifade etmiş, bu alimlerden hadisleri alıp tasnif edenleri. sonra onlardan alıp neticeye
ulaştıranları zikretmiştir (Ramhürmüz!,
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s. 614-619 ; Zehebl, ı, 360). ll. (VIII.) asrın
özellikle ikinci yarısından itibaren tasnif
edilen kitaplarda isnad en mükemmel
şekliyle uygulanmıştır. Bu durum, tasnif
öncesi dönemde hadislerin isnadının gelişmiş şekliyle var olduğunun bir kanıtıdır.
Hemen her kitapta yer alan hadis, haber
ve rivayetlerin tamamı asırlar boyu inceleme konusu olmuş, her bir rivayet hem
sened hem metin açısından ele alınıp değerlendirilmiştir. Bir hadis metninin
metin açısından incelenmeye değer kabul edilmesi ve bir kıyınet ifade etmesi
için isnadının sika ravilerden meydana
gelmesi gerekir. Senedlerdeki binlerce
raviden hangilerinin güvenilir olduğunu
tesbit etmek için de çok erken dönemlerden itibaren ravilerin biyografilerine dair
eserler meydana getirilmiş ve her bir ravinin kategorisi belirlenmiştir.
Şarkiyatçılar ve İsnad. Şarkiyatçılar is-

nad ve sened konusuna özel bir ilgi gösmuhaddislerin bütün çalışma
larını sened ve isnad etrafında yoğunlaş
tırdıklarını, metin tenkidine önem vermediklerini ileri sürmüşlerse de hadis ilimlerinin genel yapısına bakıtdığı zaman metin etrafında geliştirilen ilim daliarına da
en az isnadla ilgili olanlar kadar önem verildiği görülür. İtalyan şarkiyatçısı Leone
Caetani'ye göre isnad usulünün başlangı
cı Urve b. Zübeyr b. Awam ile (ö . 93/712)
İbn İshak (ö . 151/768) arasındaki bir döneme kadar götürülebilir. İsnadın büyük
bir kısmı ll. (VIII.) yüzyılın sonunda ve belki lll. (IX.) yüzyılda bir araya getirilmiş, sahih hadislerin önemli bir kısmında kadim
metne sonradan ilave edilmiş, dolayısıyla
isnad muhaddisler tarafından uydurulmuştur. Ona göre isnad yeni medeniyetin ihtiyaçlarının bir sonucu olduğundan
böyle bir sistem medeni olmayan Arap
toplumunda ortaya çıkmış olamaz (Caetani, 1, 72 vd .). AncakAvrupalı tarihçiterin
büyük çoğunluğu bunun aksini düşün
mektedir. Çünkü müslümanlar dışında
herhangi bir toplumda senedin varlığı
ispat edilebilmiş değildir. Nitekim Aloys
Sprenger, isnadın İslam'a has bir sistem
olduğu yönündeki görüş ve düşünceleri
haklı bulmakta, bu konuda hiçbir tereddüde düşülmemesi gerektiğini ifade ederek Hz. Peygamber'in hadislerinin tedvin
edilmeksizin sadece şifahi yolla rivayet
edildiğine dair görüşlerin yanlışlığını ortaya koymaktadır.
termişler,

Alman şarkiyatçısı Josef Horovitz isnad
sistemini yahudilerdeki rivayetlerin teyit
sistemine benzetmekte ve menşe itibariyle oradan geldiğini ileri sürmekte, fa-
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kat İslamiyet'teki isnad sisteminin mükemmel oluşu sebebiyle onun sonradan
yahudiler tarafından taklit edilmeye baş
landığını kabul etmektedir. Bununla beraber muhaddislerin bu sistemi yahudilerden aldığına dair hiçbir delil gösteremediği nden onun görüşleri Batı'da da
ciddiye alınmamıştır. Ancak Horovitz, isnadın eskiliğinden bahsederken hadis literatürüne girişinin en geç 1. (VII.) yüzyı
lın son üçte biri olarak gösterilmesinde
tereddüt edilemeyeceğini kaydeder. Yine onun verdiği bilgiye göre yahudi Talmud literatüründeki rivayet materyaline
ait kronolojik sıraya göre tanzim işi ancak
miladi IX. yüzyıl sonlarında başlamıştır
(Okiç, s. 8-1 O) . Bütün bunlar İslam'daki
isnad sisteminin orüinalliğini gösteren
delillerdir.
isnadla ilgili araştırma yapanlardan biri
de James Robson olup hadisler zamanla
inkişaf ettiğinde yığın haline gelen materyal için isnadlar vücuda getirildiği hususunda Batılı alimterin ittifak ettiklerini
söylemektedir. Robson'a göre isnad zor
bir sistem olup gelişmesi çokyavaş bir şe
kilde olmuştur. Bu sebeple isnadın Urve
b. Zübeyr b. Awam tarafından bilinmediğini ve Zührl'nin devrinde gelişmediği
ni iddia etmektedir. Ancak birçok şarki
yatçının görüşü onun bu tezini doğrulayı
cı nitelikte değildir. Ayrıca Robson, İbn Slrin'in bahsettiği fitneyi İbnü'z-Zübeyr'in
fitnesi olarak kabul etmeye mütemayildir. Bu kanaate vanrken İbn Sirin'in doğum yılını ve bu döneme işaret eden
imam Malik'in el-Muvatta'ında yer alan
dünya fitnesinin zuhurunu da dikkate almıştır (Robson , GlasgowUniuersity Oriental Society Transaction, XV ll 9 5 51, s.
21-22).
Joseph Schacht'a göre isnad hadislerin
en keyfi tarafı olup kendi görüş ve düşün
celerini ilk kaynaklara dayandırmak isteyenler tarafından geliştirilmiştir. Fitne
tabiri Emevl Halifesi Velid b. Yezid'in öldürüldüğü 1Z6 (744) yılından itibaren kullanıldığından 11 O'da (729) ölen ibn Slrin'in
isnadla ilgili olarakfitneden bahseden
sözünün doğru olması mümkün değil
dir. İsnadın devamlı kullanılması ll. (VIII.)
yüzyılın başından daha geriye gitmez.
Schacht'ın bu iddiası , fitne kelimesini hiçbir tarihi temele istinat etmeden yorumlamasına dayanır. Çünkü Velid b. Yezid'in
öldürülmesi İslam tarihinde itibari bir zaman diliminin başlangıcı veya sonu olarak görülmemiş, bu tarihten önce meydana gelen Hz. Osman'ın katledilmesi olayı, Hz. Ali ile Muaviye arasında cereyan

eden hadiseler, Abdullah b. Zübeyr ile Abdülmelik b. Mervan arasındaki iç savaş
bütün tarihçiler tarafından fitne diye
anılmıştır. Schacht'ın "İsnadların Gelişme

Nazariyesi" adını verdiği incelemelerinde
hem kullandığı kaynaklar hem de seçtiği
muallel rivayetler onun samirniyetsizliği
nin delili olarak değerlendirilmiş (M. Mustafa el -A'zaml, D irasat fi 'l-/:tadlşi'n-nebe
uf, ll, 394-470; a.mlf., ilk DevirHadis Edebiyatı, s. 194-242), M. Mustafa el-A'zami
On Schacht's Origins ot Muhammadan
Jurisprudence (Riyad 1985) adlı eserini
Schacht'ın görüş ve düşüncelerinin tenkidine ayırmıştır.
G. H. A. Juynboll, isnad müessesesinin
70'li (690) yıllardan itibaren ortaya çıktı
ğını kabul etmekte, "müşterek ravi" teziyle ortaya koymaya çalıştığı araştırma
larında birçok senedin sonradan uydurulduğunu ileri sürmekte ve sened uydurduğunu söylediği kimseler arasında Şa'
bi ve Ahmed b. Hanbel gibi alimleri de
zikretmektedir. Onun "aile isnadları" adı
verilen yöntemle Schacht' ın bazı teorilerini doğrulama gayretinde olduğu görülmektedir. Müşterek ravi olarak tanımla
dığı kişileri kaynaklarda güvenilir kabul
edilmelerine rağmen birer hadis uydurucusu sayması onun en çok dikkat çeken
yanıdır. Otto Loth, asırlar boyunca raviler
silsilesinde sadece aldatantarla aldatı
lanlar görülmek istendiğinde buna dair
önemli sebepterin ortada mevcut bulunması icap ettiğini , gerçekten İslam isnad
sisteminin başka hiçbir tarihi rivayetin veremediği tahkik imkanını verdiğini söylemektedir (ZDMG, XX11lll8691. s. 597).
Juynboll'ün bu alandaki iki önemli makalesi (bk. bibl.) isnadla ilgili düşüncelerini
en iyi yansıtan kaynaklardır. O da kendinden önceki bazı araştırmacılar gibi isnadın inceleme alanı olarak öncelikle siyer
ve megazi ile ilgili eserleri seçmiş olup siyer, İslam hukuku veya tefsir kaynakları
isnad araştırması için uygun malzemeler
· değildir. Nitekim Horovitz de bunları ayır
mak gerektiğini vurgulamış, bu ilimterin
her biri isnadı kullanmaktaysa da tam
anlamıyla isnad usulünün inceleme alanına girmediğini belirtmiştir.

Önemi. Dinin temelini oluşturan nakli
ilimler tamamen. diğer ilimler de çoğun
lukla isnada dayandığı için islam alimteri
isnadın vazgeçilmezliği üzerinde görüş
birliğine varmış , onu başta hadis olmak
üzere ilimterin ayrılmaz bir parçası kabul
etmiştir. ilk dönem alimteri isnadı ilmin
sünnetlerinden saymış , meşhur muhaddislerin de aralarında bulunduğu birçok
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müekked sünnet. hatta
kifaye olduğunu belirtmiştir (Abdül fettah Ebu Gudde, s. 30). Matar el-Verrak. "Haydi. bundan önce indirilmiş bir
kitap yahut bir bilgi kalintısı getirin" (elAhkaf 46/4) ayetindeki bilgi kalıntısından
maksadın hadisin isnadı olduğunu. imam
Malik de, "Bu Kur'an sana ve kavmine bir
öğüttür" (ez-Zuhruf 43/44) ayetinin isnada delalet ettiğini söylemiştir. "Ümmetimin son dönemlerinde birtakım insanlar
çıkacak. size sizin ve babalarınızın duymadığı hadisler nakledecekler. onlardan
sakının" (Müslim, "Mul5addime", 4) gibi
hadisler de isnada delil sayılmıştır. Bu sebeple hadis kitaplarının tasnifinden önce
yazılan siyer ve megazl kitapları başta olmak üzere çeşitli eserlerde isnada yer verilmiştir. isnad sadece tefsir. hadis. fıkıh.
kelam gibi dini ilimlerle ilgili kitaplarda
değil din ilimleri için alet vazifesi gören
edebiyat. tarih. lugat. nahiv. şiir vb. ilimlerle hikmetli sözlerin. atasözlerinin naklinde de kullanılmıştır. Hadislerdeki en
küçük hata. tashif ve tahrifin Resulullah'a
yalan isnadı sayılacağı inancında olan ilk
dönem muhaddisleri isnadın önem ve gereğini belirtmiştir. İbn Slrln isnadın dinden olduğunu söylemiş ve dinin kimden
alındığına dikkat edilmesini istemiştir
(Müslim, "Mul5addime", 5). Süfyan esSevrl'ye göre isnad müminin silahıdır; silahı olmayan düşmanla savaşamaz . Abdullah b. Mübarek isnadın din olduğunu.
isnad olmazsa herkesin dilediğini söyleyebileceğini. isnadı sormanın yalan söylemeye engel olacağını ifade etmiştir.
imam Şafii de isnadsız hadis öğrenmeye
kalkışanı geceleyin odun toplayana benzetmiş. odun diye yılanı da eline alabileceğini söylemiştir. Muhaddisler. rivayet
ettikleri hadisleri kendi zamanlarının en
iyi bilinen ve en güvenilen ravilerinden almışlar. bir hadisin çeşitli isnadlarından en
sahih olanını seçmişlerdir; diğer rivayetler de sağlamlık derecesi belirlenrnek suretiyle kitaplara kaydedilmiştir. isnadın
kullanımıyla uydurma hadislerin ortaya
çıkması arasında doğrudan bir ilişki bulunmamakta. ancak hadis uydurma faaliyetinin isnada daha çok dikkat edilmesine ve ravilerin güvenilirlikyönünden daha sıkı takibe alınmasına hız kazandırdığı
bilinmektedir. Hadislerin tedvin ve tasnif
edildiği özellikle 1. (VI I.) yüzyılın ikinci yarısı ile ll. yüzyıl ve en geç lll. (IX.) yüzyılın
ikinci yarısına kadar olan devrede isnada
son derece önem verilmiştir. Bütün isnadların değerlendirildiği. en güvenilir
ravilerin rivayetlerinden oluşan hadis
farz-ı

eserlerinin meydana getirildiği lll. yüzyıl
"hadisin altın çağı" olarak kabul edilmiş
tir (DİA, XV, 32-33). Daha sonraki yüzyıl
larda hadis ilimlerinin gelişim seyrinde bu dönem büyük bir öneme sahip olmuştur.

Hadis alanı, isnadın başlaması ve isnad
tedkiki için birinci kaynak teşkil etmesi
bakımından önemli olmakla beraber ilk
dönemde diğer birçok alanda da sened
kullanılmıştır. Nitekim ilk müfessirler arasında sayılan Abdürrezzak es-San'anl.
Abd b. Humeyd. İshak b. Rahuye. Ebu Bekir b. Ebu Şeybe. İbn Ebu Hatim gibi alimlerin tefsirleri tamamen senede dayanmaktadır. Taberi'nin Cami' u '1-beyi'ın'ı
bunun en güzel örneğidir. Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam'ın Kiti'ıbü'l-]fıra'i'ıt'i. İbn
Ebu Davfıd'un Kiti'ıbü'l-Meşi'ıl:ıif'i. Ebu
Bekir İbnü'I-Enbarl'nin Kiti'ıbü izaf:ıi'l
va]ft ve'l -ibtidi'ı'sı da isnada dayalı eserlerdir. Meşhur tabip Ebu Bekir er-Razi ell:fi'ıvi'de bazı sözleri senedieriyle birlikte
nakletmiş. böylece sened hemen bütün
ilimlerde kullanılmıştır. Asırlar boyunca
yazılan kitapların hemen hemen tamamının baş tarafında o eserin hangi isnad
silsilesiyle, hangi yolla ve nereden alındı
ğını gösteren bir liste yer almış. böylece
bir eserin güvenilir bir tarikle gelip gelmediğini anlama imkanı sağlanmıştır.
isnadla ilgili önemli bir konu da herhangi bir hadis veya haberin senediyle rivayet
edilmesinin onun sıhhatine delil olamayacağıdır. Bir rivayetin ravileri sika. adalet ve zabt sıfatiarına sahip. senedi muttasıl. şaz ve illetten arınmış olmadıkça
herhangi bir değeri yoktur. Bütün rivayetler bu temel ölçüler içinde ele alınıp
değerlendirilmiş. Kütüb-i Sitte öncesi
dönemde meydana getirilen cami'. müsned. musannef. sünen ve kitap türü eserlerdeki hadisler isnadlı olmasına rağmen
doğrudan delil kabul edilmemiş, bu eserlerdeki rivayetlerin hadisleri incelenmek
suretiyle alınabileceği belirtilmiştir (Cemaleddin el-Kasım!, S . 239-243). İslam
alimleri, muhtelif kitaplardaki hadislerin
tamamını inceleyerek onların sağlamlık
derecesini ortaya koyan tahrlc kitapları meydana getirmişlerdir (DİA, XV, 5253).
isnadın müslümanlar tarafından icat
edilip geliştirildiği görüşünü tarih boyunca pek çok alim ve modern araştırmacı
önemle vurgulamıştır. Ebu Hatim er-Razi ve İbn Hazm gibi alimler, Hz. Peygamber'in hadislerini ve sünnetini korumak
için güvenilir ravilerin kesintisiz bir senedle hadis nakletmelerinin Allah'ın sa-

dece müslümanlara verdiği bir nimet olduğunu. diğer milletlerde böyle bir rivayet şeklinin bulunmadığını belirtirler.
Yahudilerde mürsel ve mu'dal türü bazı
nakiller görülmekteyse de Hz. Musa ile
rivayetin başlangıcı arasında otuz asırlık
bir zaman dilimi bulunmaktadır. Hıristi 
yanlarda ise ta la kın haramlığı konusun daki muttasıl olmayan bir haber dışında
sen ed li hiçbir rivayet yoktur (Rahmetullah el-Hindl, 1, 101 ). Ebu Bekir İbnü'J-Ara
bl. yahudi ve hıristiyanların yoluna uyarak isnadsız rivayette bulunmamak gerektiğini. Takıyyüddin İbn Teymiyye isnadın sadece islam ümmetinin değil islam·ın. hatta Ehl-i sünnet'in bir özelliği
olduğunu. zira isnada en az riayet eden
Rafizller'in kendi arzularına uyan rivayetleri doğrulayıp uymayanları yalanladıkla
rını söylemektedir (Minhiicü's-sünne, VII,
37). Şla. kendi hadislerinin masum imama dayandığına ve katiyet ifade ettiğine
inandığı için onlara göre muttasıl isnad
önemli değildir (Abdullah ei-Mamekanl,
l, 177; Abdullah Feyyaz, s. 140, 158). Bazı
imamiyye alimleri hadislerin otuz kadar
çeşidi olduğunu söylese de çoğunluğun
inancına göre sonradan ortaya çıkan bu
duruma göre hareket etmek haramdır.
Şla mezhebinin dört temel kitabındaki
(Kütüb-i Erbaa) hadisler. masum imamlardan geldiği kesin karlnelerle bilinen hadisler olup bunlarla amel hususunda icma vardır (Feyz-i Kaşanl, l, ll vd.; İbn UsfOr ei-Bahranl, l, 15-24; Muhyiddin ei-MGsevlei-Gureyfl. s. 15-25).
İsnadın Çeşitleri. isnadın genel olarak
all ve nazil olmak üzere iki çeşidi vardır.
An isnad (ulüwü'l-isnild). bir hadis metninin iki veya daha çok isnadından yahut
metinleri farklı da olsa birkaç isnaddari
ilk kaynağa en az ravi ile ulaşanına verilen
addır. Bunun zıddına nazil isnad (nüzQiü'lisnad) denir. Ancak bunların da kendi içlerinde dereceleri bulunmakta. bazan bir
metnin onlarca ayrı isnadı olabilmektedir. En üstün isnadı tesbit etmek kolay
olmadığından objektifliği sağlamak için
çeşitli ölçüler ortaya konulmuştur. Otorite olan muhaddisler. bir hadisin bütün isnadlarını bir araya getirip değerlendirdik
ten sonra onun sıhhatine hükmetmişler
dir. Hadis metinlerinin güvenilirliğine birinci derecede tesir eden unsur isnad olduğundan muhaddisler ve raviler hayatları boyunca all isnadı elde etmek için her
türlü fedakarlığa katlan mışlardır. Ahmed
b. Hanbel'in dediği gibi al'i isnadı araştır
mak selefin sünneti olmuş. başta sahabller olmak üzere ilk nesiller all i sn adı
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elde etmekiçin adına "rihle" denilen ve
uzak mesafeleri de kapsayan ilim yolculuklarına çıkmışlardır. Yahya b. Maln'in,
ölüm döşeğinde son arzusunun ne olduğu
sorulu nca, "Beytün hall ve isnadün all"
(boş bir ev ve all bir isnad) cevabını verdiği rivayet edilmiştir (ibnü" I- Mülakkın, ll,
421)

All isnad beş kısma ayrılır. 1. Resülullah'a en kısa yoldan ulaşan isnad olup senedde bulunan bütün ravilerin en üstün
vasıflara sahip olması aranır. Bu vasıflar
bulunmadan seneddeki ravilerin az olması bir önem taşımaz. Abdullah b. Mübarek'in belirttiği gibi hadisin üstünlüğü
isnadın kısalığında değil ravilerin sağlam
oluşundadır (Hatlb el-Bağdadl, el-Cami',
ll. 139). Hadis imamlarının all isnadları
araştırılmış ve bunlar "Avall" adı verilen
eserlerde toplanmıştır. İki senedden birinin diğerine nisbet! e ilk kaynağa daha
kısa ve daha güvenilir yoldan varmasına
"hakiki (mutlak) ulüv", iki senedden birinin ravileri daha çok olsa bile bu ravilerin
daha fakih, daha sika oluşu gibi nitelikleri dolayısıyla diğerine üstünlüğüne "manevi ulüv" denir. z. Sahih olmak şartıyla
A'meş, Evzai ve Malik gibi hadis imamlarından birine ulaşan isnad. Bu imamlar
ravileri tanıdıkları, sahih isnadları sahih
olmayanlardan ayırdıkiarı için ResOluilah
ile bu imamlar arasında ravi sayısının çok
olması isnadın all olmasına engel değil
dir. 3. Kütüb-i Sitte sahipleriyle güvenilir kitapların musanniflerine nisbetle all
olan isnad. Sonraki dönemlerde yaşayan
ların daha çok aradığı bu isnaddaki ulüv
hakiki olmayıp nisbldir. Çünkü iki senedden birinin bir imamaveya güvenilir bir
hadis kitabı musannifine yakınlığı dolayısıyla ilk kaynağa hükmen yakın olduğu
anlamına gelir. Burada ravi adedinin çokluğu önemli değildir. isnadın bu mertebesinin muvafakat, bedel. müsavat ve musafaha diye adlandırılan kısımları vardır
(İbnü's-Salah, s. 232-235; SüyOtl, ll, 165168). 4. Ravi sayısı aynı olduğu halde ravilerden birinin önce vefat etmesi sebebiyle all olan isnad . Mesela EbQ Davüd'un
es-Sünen'ini İbn Taberzed'den (ö. 607/
1210-11) Abdülazlm ei-Münzirl, Neclb eiHarranlve İbn Hatlb ei-Mizze alıp nakletmişlerdir. Abdülazlm'in (ö. 656/1258) vefatı Neclb'den (ö. 67211273-74). Neclb'in
vefatı İbn Hatlb'den (ö. 68711288) daha
önce olduğu için önce vefat edenin isnadı
sonrakinden daha alldir. Bu çeşide "ulüvvü kıdemi'J-vetat" denilir. s. Ravi sayısı
eşit bile olsa iki senedden birinin ravisinin hadisi aynı hocadan daha önce duy-
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ması sebebiyle all olan isnad (ulüvvü kı
demi's-sema). Nazil isnad da bunun zıddı
olarak aynı şekilde beş gruba ayrılmak
tadır.

isnad, ResGiullah ile son ravi (bir hadis
musannifi) arasındaki sayıya göre de derecelendirilmektedir. Ravileri sika olmak şartıyla musannifler için en all
isnad bunlardır. ResGl-i Ekrem ile son ravi
arasında bir kişi yani sadece bir sahabi
bulunursa buna "vuhdaniyyat" denir. EbQ
Ma'şer et-Taberl, EbQ Hanife'nin vuhdaniyyatını bir kitapta toplamıştır. EbQ Hanlfe'nin herhangi bir sahabiden rivayeti
bulunmadığından onun isnadları zayıf.
dolayısıyla rivayetleri değersiz sayılmıştır.
ResGiullah ile son ravi arasında biri sahabl, diğeri tabii olmak üzere iki kişi olursa
"sünaiyyat" adını alır. imam Malik'in elMuvatta'ındaki hadislerin çoğu böyledir.
ResGl-i Ekrem ile son ravi arasında üç kişinin bulunduğu isnadlar "sülasiyyat"tır.
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'indeki
337 sülasiyyatı Seffarlnl Neteşatü 'ş-şad
ri'l-mükmed ve ]furretü 'ayni'l-müs'ad
kitabının

li-şerl).i şülaşiyyati Müsnedi'l-İmam

Al).med adlı eserinde toplamıştır (1-ll. Dı
maşk 1380). Buharl'nin el -Cô.mi'u's-şa
l).il). 'inde yirmi iki sülasiyyatı vardır. Bunlar onun en all isnadıdır; en nazil isnadı ise
tüsaiyyattır. Buharl'nin sülasiyyatına dair
birçok eser yazılmış olup Abdüşşekür Abdüttewab'ın İn'amü'l-mün'imi'l-bô.ri ti
şülaşiyyati'l-Bu]]ô.ri'siyle (Kahire 1358)
Radıyyüddin Ebü'I-Hayr'ın Mu'allimü'l]fö.riti şülaşiyyô.ti'l- B u]] ari'si (Agra 1261)
bu eserlerdendir. Eşref Abdürrahlm, eş
Şülaşiyyat ti'l-l).adişi'n-nebevi: el-Kütübü's -sitte ve Müsnedü Al).med adlı
eserinde (Beyrut 1407/1987) hadis edebiyatı içinde sülasiyyat konusunda bilgi vermektedir. Abdülhamld Şanüha'nın Ta]]ricü şülaşiyyati'l-Bu]]ari, et-Tirmi?,i,
İbn Mô.ce, ed-Dô.rimi adlı eseri de (Beyrut 140511985) burada zikredilebilir. ResGI-i Ekrem ile son ravi arasında dört kişi
bulunan isnadlara "rubaiyyat" denmektedir. Buharl'nin Yusuf ei-Kettanl tarafın
dan derlenen Rubô.'iyyatü '1-İmô.m elBu]]ari (Ra bat 1404/ ı 984) ve Abdülganl
ei-Ezdl'nin er-Rubô.'i fi'l-l).adiş (nşr. Ali
Hasan Ali Abdülhamld, Arnman ı408) bu
konudaki eserlerden ikisi olup Müslim,
EbG DavGd , Tirmizi. Nesai ve İbn Mace
başta olmak üzere birçok muhaddisin rubaiyyatı bulunmaktadır. Hz. Peygamber
ile musannif arasındaki beş ravili isnadlar da "humasiyyat" adını almaktadır. İb
nü'n-Nakür diye anılan Ebü'I-Hüseyin Ahmed b. Muhammed ei-Bezzar'ın ljuma-

siyyat'ı

(Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 106, 132) bunun örneğini teşkil
eder. Hz. Peygamber'le son ravi arasında
altı ravi bulunan isnadlar ise "südasiyyat"
adını alır. EbQ Abdullah İbnü'I-Hattab Muhammed b. Ahmed er-Razl'nin Südasiyyat'ı (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mecaml',
nr. 73) bu türün örneğidir. ResGl-i Ekrem'den yedi ravi ile rivayet edilen hadisIere "sübaiyyat", sekiz ravi ile rivayet edilenlere "sümaniyyat". dokuz ravi ile rivayet edilenlere "tüsaiyyat". on ravi ile rivayet edilenlere de " uşariyyat " denmektedir. ibnü'I-Mibred'in es-Sübô.'iyyatü'lvaride 'an seyyidi's-sô.dô.t'ı ( Darü' 1-kütübi'z-Zahiriyye ; Edeb, nr. 45), izzeddin
Ebü'I-Kasım Ahmed b. Muhammed b.
Abdurrahman ei-Hüseynl'nin eş-Şüma
niyyô.t'ı (Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa,
Mecmua, nr. 371/4). Zeynüddin el-lraki'nin et-Tüsa'iyyat'ı (Köprülü Ktp., Fazı !
Ahmed Paşa, Mecmua, nr. 37ı/2) ve İbn
Hacer ei-Askalanl'nin 1OOO'e yakın all isn adlı hadisi bir araya getirdiği el- 'Uşa
riyyat'ı (el-'Aşeretü 'l-'Uşariyye; b k. elHiz anetü't-TeymCıriyye, Hadis, nr. ı89,
399) bu türlerin örneklerini oluşturur.
isnad en sa hi h ve en zayıf oluşu bakı
da değerlendirilmiş. senedinde
yer alan ravileri en sika olanlarına "esahhü'l-esanld", en zayıf o lan larına da "evhe'l-esanld" denmiştir. Esahhü'l-esanld,
alimiere göre değişik olab ileceğ i gibi herhangi bir sahablye veya beldeye göre de
farklılık arzeder. Mesela Buharl'nin en sahih isnadı "Malik an Nafi' an İbn ömer" ;
Hz. ömer'in en sa hi h isnadı "Zührl an Salim an Ömer"; Mekkeliler'in en sahih isnadı "Süfyan b. Uyeyne an Amr b. Dinar an
Enes b. Malik" şeklinde olanıdır (İbnü's
Salah, s. ı 2- ı 3; ibnü 'l-Mülakkın, I, 49-52;
SüyOtl, ı, 76-88). En zayıf ravilerden oluşan ya da ravileri arasında çok zayıf biri
bulunan evhe'J-esanld ise zayıf hadislerin en alt mertebesi kabul edilir. Mesela
Hz. Ömer'e varan isnadın en zayıfı "Muhammed b. Abdullah an Abdullah b. Kasım an Kasım b. Abdullah b. Ömer"; Mekkeliler'in en zayıf isnadı da "Abdullah b.
Meymün an Şihab b. Hiraş an İbrahim b.
Yezld an İkri me an İbn Abbas" şeklinde
dir.
mından

Hadisler seneddeki ravilerin azlığına veya çokluğuna göre mütevatir ve ahad (haber-i vahid); senedde kopukluk olmamasına göre muttasıl, mevsGI ve müsned;
kopukluk olması halinde mürsel, m ünkatı', mu'dal, müdelles vemuallakravilerin kusuruna göre musahhaf, muharref, muztarib, maklüb, müdrec, muallel

iSNAD
(ma'IQI). şaz, mahfQz, münker, ma'rQf ve
metrO k kısımlarına ayrılır (DİA, XV. 3638)
isnadda bir muhaddisin hadisi usulüne
uygun olarak başkasına nakletmesi (eda).
talebenin de belli slgaları kullanarak hadisi alması (tahammül) önem taşımakta
dır. Sekiz geçerli usulü bulunan eda ve
tahammül slgalarının yerli yerinde kullanılması hadislerin hangi yolla alındığını
gösterir. Bu kurallara uymayan ravinin
rivayeti kabul edilmez. Ravinin bir rivayeti
hacasından aldığını kesin bir dille ifade
etmek için kullandığı tabiriere "cezim slgası". hadisi hacasından geçerli bir yolla
aldığını göstermeyen tabiriere de "temrlz slgası" denir ve bunlar daha çok "beleganl, ruviye, yürva. yuhka, zükire" gibi
meçhul fiillerle ifade edilir.
isnadın tarifi, çeşitleri, önemi ve senedin yapısı gibi bilgiler daha çok hadis
usulü kitaplarında. muhaddislerin bu konularla ilgili görüş ve düşünceleri de hadis ricaliyle ilgili eserlerde yer almakla
beraber isnad konularıyla ilgili müstakil
eserler de yazılmıştır. Bu eserlerden yayımlanan bazıları şunlardır : Ebü'I-Kasım

ismail b. Ahmed es-Semerkandl, Ma Jsarube senedühCı mine'l-J:ıadiş (nşr. Atau Ilah b. Abdülgaffar b. Feyz EbO Mutl'
es-Sindl. Kahire 1414): ibnü'l-Kayseranl,
Mes'eletü'l-'ulüv ve'n-nüzul fi'l-J:ıadiş
(nşr. Selahaddin MakbOl Ahmed, Küveyt
140 ı. 1403/1983 ı; Cemaleddin Abdullah
b. Salim el-Basri, el-İmdad bi-ma'rifeti 'ulüvvi'l-isnad ( Haydarabad- Dekken
1328): Muhammed Yasin b. Muhammed
Isa el-Fadanl, Tenvirü '1-başire bi-turuJsi'l-isnadi'ş-şehire ( Dımaşk 1403): Asım
b. Abdullah el-KaryQtl, el-İsnadü mine'd-din ve min {ıaşa'işi ümmeti seyyidi'l-mürselin (Küveyt 1406); Muhammed Abdülbaki b. Molla Ali Muln el-Ensari. Neşrü'l- gavali mine'l-esanidi'l'avali (Mekke 1356): Ebü'l-Abbas Abdullah b. Ca'fer ei-Himyerl. Kurbü'l-isnad
(Beyrut 1413/1993): ibn Hacer ei-Askalanl. 'Avali Müslim (nşr. Kemal Yusuf eiHOt, Beyrut 1405/1985): Ali b. Muhassin
et-TenQhl, el-Feva'idü'l-'avali'l-mü'erre{ıa mine'ş-şıJ:ıaJ:ı ve'l-gara'ib (nşr.
Ömer Abdüsselam et-Tedmürl. Beyrut
1406); Kasım b. Kutluboğa, 'Avali'l-Leyş
b. Sa' d (nşr. Abdü lkerlm Bedr e l- Mevsıll
en-Nalml, Cidde 1408/1987): Necm Abdurrahman Halef, 'UICımü'l-isnad mine's-Süneni'l-kübra (Riyad 1409/1989);
Mahmud et-Tahhan, UşCılü't-ta{ıric ve
diraseti'l-esanid (Hal ep 1398); Abdülfettah Ebu Gudde, el-İsnadü mine'd-

din (Halep 1412/1992); Muhammed b. Ali
eş-Şevkfml, İtJ:ıaiü'l-ekabir bi-isnadi'd-

defatir (Haydarabad- Dekken 1328): Muhammed Abdülbaki ei-Ensarl el-Leknev'i.
el-İs'ad bi'l-isnad (Kahire 1356): Füllanl, Katiü's-semer ii ref'i esanidi'l-muşannefat fi'l-fünCın ve 'l-eşer (nşr. Amir
Hasan Sabri. Cidde 1405): Abdülvasi' b .
Yahya ei-Vasil. ed-Dürrü'l-terid el-Cami' li-müteferri]sati'l-esanid (Kahire
1357/1938): Ekrem Abdülvehhab, el-İm
dad bi-şerJ:ıi man?Cımeti'l-isnad (Musull405/1985. 1988)
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