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~ ALiM KAHRAMAN 

D HADiS. Hz. Peygamber' e nisbet edi
len söz ve haberlerin ilk kaynağına da
yandırılması önemli olduğundan müslü
manlar. daha sahabe devrinden itibaren 
Hz. Peygamber'in manevi otoritesinin is
tismarını önlemek. dini en doğru şekilde 
gelecek nesillere aktarmak için büyük 
gayret sarfetmişler ve isnad sistemini 
icat edip geliştirmişlerdir (b k. İSNAD) . Re
sul-i Ekrem'in sağlığında yazılmaya baş
lanan hadislerle ilgili olarak tedvin döne
minden itibaren eserler kaleme alınmış
tır. M. Mustafa ei-A'zaml, İlk Devir Ha
dis Edebiyatı (Studies in Early Hadith 
Literature) adlı eserinde (istanbul ı 993) 1 
(VII) ve ll. (VIII.) yüzyıllarda hadis yazan
larla onlardan hadis yazanlar hakkında 
bilgi vermektedir (s . 34-162). Hadislerin 
tasnif şekline göre "müsned, mu'cem. 
musannef. cami', sünen" vb. adlarla anı
lan eserlerle ilgili olarak müstedrek, müs
tahrec. kırk hadis. etraf, zevaid gibi de
ğişik türde çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca 

hadis usulü, isnad zincirindeki raviler. ha
dislerdeki garib kelimeler, ihtilaflar, müş
killer. nasih-mensuh ve hadislerin şerhi 
vb. dallarda birçok eser yazılmıştır (DiA, 

XV, 47-63) . Başka sahalarda olduğu gibi 
hadis, siyer ve megazl müellifleri hakkın
da bilgi veren ilk bibliyografik eser İbnü'n
Nedlm'in el-Fihrist'idir. Müellif eserinin 
altıncı makalesinin altıncı bölümünü mu
haddislere, aynı makalenin birinci bölü
münü İmam Malik ve ondan rivayette 
bulunanlara, ikinci bölümünü Ebu Hanife 
ve ashab-ı re'ye, üçüncü bölümünü İmam 
Şafii ve ondan rivayette bulunanlara ayır
mıştır. Daha sonra İbn Hayr ei-İşblll Feh
rese'sinde hadis ilminin muhtelif dalla
rında, siyer ve megazl konularında 300 
kadaresere dair bilgi verir (s. 77-240) . Ka
tib Çelebi'nin Keşfü':v?unCın'u ile onun 
zeyli olan Bağdatlı İsmail Paşa'nın i:lc'i
]fu'l-meknCın'u diğer dallarla birlikte ha
dis, tarih ve megazi ile ilgili çalışmalara 
yer vermiştir. Hadis ilmindeki en geniş 
bibliyografik çalışmalardan biri, Mu
hammed -b. Ca'fer ei-Kettanl'riin ha
disin çeşitli dallarında 1400 kadar eser 

hakkında bilgi verdiği er-Risdletü'l-Müs
tetrafe li-beydni meşhCıri kütübi's-sün
neti 'l-müşerreie adlı kitabıdır. Eser dip
not ve ilavelerle birlikte Yusuf Özbek ta
rafından Türkçe'ye çevrilmiştir (İ stanbul 
ı 994) . Aynı aileden Abdülhay ei-Kettani 
de Fihrisü'l-fehdris ve'l-eşbdt ve mu'
cemü 'l-me'dcim ve'l-meşye]].at ve'l
müselseldt'ında (nşr. İh sa n Abbas. 1-111, 
Beyrut ı 402/1 982) 662 müellif ve eserini 
tanıtmaktadır. Genel olarak hadis bibli
yografyasına dair en geniş bilgi veren 
eserlerden biri de Muhyiddin Atıyye, Se
lahaddin Hifni ve Muhammed Hayr Yu
suf tarafından hazırlanan Delilü mü >el
lefdti'l-]fadişi'ş-şerif el-matbil'a el-]fa
dime ve 'l-]fadişe olup burada hadisin 
çeşitli dallarında yazılan 3392 kitap ele 
alınmıştır (I-II, Beyrut I 416/1 995) . 

Diğer İslami ilimlerle birlikte veya müs
takil olarak hadis dalında muhtelif diller
de yapılan yayınları derleyen çalışmalar 
da vardır. Fuat Sezgin başkanlığında bir 
heyet tarafından hazırlanan Bibliogra
phie der Deutschsprachigen Arabistik 
und Islamkunde adlı eserin (Frankfurt 
ı 990) bir bölümü hadisle ilgilidir (II, 332-

343). Ayrıca Ahmad von Denffer'in Ha
dith a Select and Annotated Guide to 
Materials in English Language (Leices
t er 1985) ve Literature on Hadith in 
European Languages (Leicester 198 1 ); 

Muhammed Nezir Ranca'nın E]fddiş ki 
Urdu Teracim (i slamabad 1995) adlı ça
lışmalarını zikretmek gerekir. 

Hadisi e ilgili olarak bir bölgede yapılan 
telifleri konu edinen veya ünlü bir muhad
dis ve eseri üzerine gerçekleştirilen ça
lışmaları derleyen eserler de mevcuttur.. 
Muhammed b. Abdullah et-Tuleydl'nin 
Türdşü '1-Megaribe fi'l-]fadişi'n-nebe
vi ve 'ulCımihi adlı kitabında ( Beyrut 
1995) Endülüs, ei-Mağribü'l-aksa ve Şin
kit çevresinde yazılmış hadise dair 1291 
eser tanıtılmaktadır. Meşhur bir müellif 
veya eseri üzerine yapılan araştırmaları 
derleyen bibliyografya çalışmasına örnek 
olarak da Kemal Sandıkçı'nın Sahih-i Bu
hdri Üzerine Yapılan Çalışmalar (An
kara ı 99 ı) ve Gazzale Hamid'in Şüru]fu 
Şa]fi]fi Bu]].dri (Lah or I 99 ı) adlı eserleri 
zikredilebilir. 

Hadis edebiyatın dan kolayca yararlan
mayı sağlayacak eserler hakkında da lite
ratür çalışmaları vardır. İsmail Lütfi Ça
kan, Hadis Edebiyatı, Çeşitleri - Özel
likleri- Paydalanma Usulleri'nde bu 
konuya bir bölüm ayırmıştır (IV. Bölüm, 
s. ı 81 vd.). Charles L. Geddes, Guide to 
Reterence Books for Islamic Studies 
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adlı eserinde ( Denver ı 985) diğer İslami 
bilimler yanında hadis dalında yapılan ça
lışmalara da yer verir (s. ı 02-122) . Genel 
olarak hadis edebiyatı sahasında ger
çekleştirilen çalışmalara Muhammed Zü
beyr Sıddiki'nin Hadith Literature It's 
Origin, Development, Special Fea 
tures And Criticism adlı eseriyle (tre. Yu
suf Ziya Kavakçı, Hadis Edebiyatı Tarihi, 
istanbul I 966) Mücteba Uğur'un Hadis 
İlimleri Edebiyatı (Ankara I 996) örnek 
olarak gösterilebilir. Günümüzde yapılan 
en önemli bibliyografya çalışmaların
dan Cari Brockelmann'ın Geschicte der 
Arabischen Litteratur'u ile Fuat Sez
gin ' in Geschichte des Arabischen 
Schrifttums adlı eserinde hadis için de 
bölümler ayrılmıştır. 

Hz. Peygamber' e izafe edilen bir söz ve 
habere kaynak gösterilmesi işi başlangıç
ta isnad sistemiyle yapılmış. hadisi en son 
rivayet edenler kendilerinden önceki ravi
ler zincirini de zikretmiştir. Hadisler tas
nif edilip ana kaynaklarda yer alınca artık 
bunlar kaynak gösterilmeye başlanmıştır. 
Sonraki yüzyıllarda gerçekleştirilen etraf 
çalışmalarında çok defa sened hazfedil
miş, yalnız hadisin alındığı kaynaklar be
lirtilmiştir. Bazıları da aynı kaynağı defa
larca zikretmemek için remizler kullan
mışlardır. Mesela Ebü'I-Kasım İbn Asakir, 
el-İşrdf <ald ma<rifeti'l-etrdt adlı eserin
de ana kaynakları olan Sünenü Ebi Dd
vCıd, Tirmizi, Nesa! ve İbn Mace için çeşit
li rumuzlar kullanmıştır (vr. 6•). Süyutl, 
el-Camtu'ş-şagir'de kaynakları göster
mek ve hadisin sıhhat derecesini belirt
mek için harf ve rakamlardan ibaret 
otuzdan fazla remize yer vermiş (Çakan , 
ı ı 7-11 8) . Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi 
de RdmCızü'l-eJ:ıddiş'te benzer bir usul 
takip etmiştir. Günümüzde belli başlı 
hadis kaynakları gösterilirken A. J. Wen
sinck'in hazırladığı el-Mu<cemü'l-müieh
res li-elfd?i'l-J:ıadişi'n-nebevi (I -VIII, Le
iden 1988) esas alınmakta ve konularına 
göre tasnif edilmiş hadis kitaplarından 
Müslim'in el-Cami<u'ş-şaJ:ıi]f'i ile Malik'in 
el-Muvatta>ı dışında kalanlarda genellikle 
kitap adları ve bab numaraları verilmek
tedir. Müslim'in ve Malik'in eserinde bab 
yerine her kitabın kendi içindeki numara
ları esas alınmakta, Ahmed b. Hanbel'in 
el-Müsned'inde ise Kahire 1313 baskısı
na göre cilt ve sayfa numaraları kaydedil
mektedir. Yine Wensinck tarafından ha
zırlanıp Muhammed Fuad Abdülbaki ta
rafından Arapça'ya nakledilen Mifta]fu 
künCızi's-sünne'de ( Beyrut' 1403/ 1983) 
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aynı usul takip edilmekle beraber farklı 
rumuzlar kullanılmıştır. 
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1!P.J NEBİ BOZKURT 

OTEFSİR. ilk hicri asırlarda yapılan 
tefsir faaliyetlerine ve Kur'an'a dair ya
zılan eseriere bakıldığında kaynak olarak 
çoğunlukla Hz. Peygamber, ashap ve ta
biinden gelen rivayetlerin kullanıldığı gö
rülmektedir. önceleri kaynaklar rivayet 
zinciriyle şifahen anılırken hadis ve diğer 
ilimierin tedvini üzerine genellikle bu 
alanlardaki eserler kaynak gösterilmiştir. 
Tefsire, Kur'an ilimlerine ve kıraate dair 
kitapların artmasıyla birlikte daha sonra 
gelen alimler, kendilerinden önceki önem
li eseriere doğrudan veya dalaylı olarak 
işaret etmişlerdir. Mesela Segavi, Me<a
limü't-tenzil'de sahabe ve tabiinden ge
len bilgilerden ve müfessirlerin eserlerin
den faydalandığını ifade ederek bunları 
belirtmiştir (1, 28-3 1 ). Hazin de hadis ve 
tefsir kaynaklarından söz etmiş ve özel
likle Segavi'ye atıfta bulunmuştur (Lüba
bü't-te'vil, ı. 3). Nizameddin en-Nisaburi 
eserinde Fahreddin er-Razi ve Zemahşe
ri'nin tefsirlerinden övgü ile söz etmiş ve 
çalışmasını büyük oranda bu eseriere da
yandırdığını söylemiştir ( Gara'ibü 'l-ffur
'an, ı. 8). İbnü'n-Nakib ei-Makdisi, çok ha
cimli olan tefsirine yazdığı bir ciltlik mu
kaddimede istifade ettiği eserleri ve mü-

. eliifterini saymış ( Mu~addimetü Te{siri ib
ni'n-Na~ib, s. 12-15). Ebu Hayyan ei-En
delüsi el-BaJ:ırü 'J-muJ:ıifinin kaynaklarını 
belirtirken başta hacası İbnü'n-Nakib ei
Makdisi'nin, ardından sırasıyla Zemah
şeri ve İbn Atıyye ei-Endelüsi'nin tefsirle
rinden faydalandığını bildirmiş, diğer kay
naklarına da yer vermiştir. Ebu Zeyd es
Sealibi, el-Cevahirü'l-J:ıisan ii tetsiri'l
Kur'an adlı eserinin mukaddimesinde 
başta İbn Atıyye ei-Endelüsi ve Ebu Hay
yan ei-Endelüsi olmak üzere istifade etti
ği tefsirleri kaydetmiştir. Ebüssuud Efen
di, eserinin girişinde kendisine kadar pek 
çok tefsir yazıldığını söyleyerek bunlardan 
faydalandığını ima etmekle birlikte kay
naklarını ismen belirtmemiştir. Cessas, 
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Maverdi, İbn Atıyye ei-Endelüsi, İbnü'I
Cevzi, Fahreddin er-Razi. Muhammed b. 
Ahmed ei-Kurtubi, Seyzavl. Ebü'I-Sere
kat en-Nesefl, İbn Kesir gibi müfessirler 
de daha önce yazılan pek çok eserden is
tifade edip yer yer bunlardan nakillerde 
bulunmalarına rağmen tefsirlerinde bu 
kaynaklardan doğrudan söz etmemişler
dir. Eserinde kaynaklarından bahsetme
yen İbnü'I-Cevzi, Nüzhetü'J-a<yüni'n-ne
va?ır ii <ilmi'l-vücuh ve'n-ne?a'ir'inde 
bu ilm e dair yapılan çalışmaları sayar ve 
onları değerlendirip eleştirir (s. 81-83). 

Tefsir usulü ve Kur'an ilimleri hakkın
da eser yazanların başında gelen Zerkeşi, 
el-Burhan ii <uıumi'l-Kur'an'ın mukad
dimesinde tefsir ilminden ve tefsir tari
hinden kısaca bahseder, ilgili konularda 
da bunlara dair eserleri sıralar (ı, ı oo-
114). el-İt]fan'da kitabını yazmaya baş
lamadan önce yaptığı araştırınayı anlatan 
Süyuti öncelikle Kur'an ilimleri alanındaki 
bazı eserleri tanıtır, ardından el-İt}fan'ı 
hazırlarken kullandığı eserleri gruplandi
rarak verir. 

Tefsir ilminin kitabiyatıyla ilgili sistemli 
çalışmaların tarihi, İslam dünyasında bib
liyografik eser türünün ilk örneği olan İb
nü'n-Nedim'in el-Fihrist'inden öteye git
mez. Bu eserin birinci makalesinin üçün
cü bölümü Kur'an, kıraat ve tefsir ilmine 
dairdir. Taşköprizade MiftdJ:ıu 's-sa<ade'
de "İimü tabakati'l-kurra", "İimü tabaka
ti'l-müfessirin" (I , 284) ve "ei-Matlabü's
salis: fi Fürui ilmi't-tefsir" (II, 380-595) 
başlıkları altında yer yer eseriere de işa
ret eder. Katib Çelebi, Keştü'?·?unun'da 
tefsir ilmi kısmında başlangıçtan itiba
ren yazılan tefsirleri kaydeder; "Garibü'I
Kur'an", "İ'cazü'I-Kur'an" gibi alt başlıklar
da da ilgili çalışmaları ve müelliflerini ta
nıtır. Sı d dik Hasan Han Ebcedü '1- <ulılm'
da tefsire dair eserler hakkında kısa bil
giler verir, ayrıca yer yer Hint alt kıtası 
müelliflerinin eserlerinden söz eder. Ze
hebi, İbnü'I-Cezeri, Süyuti ve Muhammed 
b. Ali ed-Davudi'nin kıraat ve tefsir alim
lerine dair tabakat kitaplarında bu alim
lerin eserlerine de yer verilmiştir. Süyutl. 
el-İt}fan'ın sonunda "Tabakatü'l-müfes
sirin" adıyla bir bölüm ayırdığı gibi kita
bın "İ<rabü'l-~uran", "İ<cazü'l-~ur'an" ve 
"Garibü 'l-~ur'an" gibi bölümlerinde de 
çok defa konu başında o ilme dair eserleri 
sıralamıştır. 

Çağdaş Arap müelliflerinden Muham
med Hüseyin ez-Zehebi, et-Tefsir ve'l
müfessirun adlı eserinin (Kahire I 396/ 
I 976) üçüncü bölümünde tedvin döne
minden başlayarak günümüze kadar ge-

len tefsir hareketleri, müellifler ve eser
leri hakkında bilgi vermiş, rivayet ve di
rayet metoduna göre yazılan tefsirlerle 
sufiyenin, felsefecilerin, fukahanın, Mu'
tezile'nin, Şia'nın, Satıniler'in, SaMiler'in 
ve Hariciler'in tefsirlerini tanıtmıştır. Kur
'an ilimlerine dair çağdaş müellifler tara
fından yazılan diğer bazı eserlerde de tef
sir ilminin kitabiyatma yer verilir. Mesela 
Subhi es-Salih, MebdJ:ıiş ii 'ıılılmi'l-Kur
'an'ında (Beyrut 1983) Kur'an ilimleri sa
hasında yazılan eserleri ve bazı tefsirleri 
kaydeder. Muhammed b. Lutfi es-Sab
bağ'ın LemeJ:ıat ii <ulılmi'l-Kur 'an ve 
itticahati't-tefsir adlı eserinin (Beyrut 
I 4 I O/ I 990) üçüncü babında tefsir tarihi 
hakkında bilgi verilir ve kategorik olarak 
tefsirler tanıtılır. Adil Nüveyhiz'in Mu<ce
mü'l-müfessirin min şadri'l-İslam J:ıat
te'J.<aşri'l-J:ıa:lır (I-II, Beyrut ı 983, I 986). 
Ferrac Ata Salim'in Fihrisü't-tefsir ve · 
<ulılmi'l-Kur'an (!baskı yeri ve tarihi yok!. 
Merkezü'l-bahsi' l-ilmi), Mustafa İbrahim 
Müşini'nin Medresetü't-tefsir fi'l -Ende
lüs (Beyrut I 986), Suüd b. Abdullah Feni
san'ın Aşarü'l-l:fanabile ti 'ıılılmi'l-Kur
'an (!baskı yeri ve tarihi yok!. Metabiu'l
kütübi ' l-Mısriyye), Seyyid Muhammed Ali 
Ayazi'nin el-Müfessirun: l:fayatühüm 
ve menhecühüm (Tahran I 373), Abdul
lah Mahmud Şehhate'nin Tari{J.u'l-Kur
'an ve't-tefsir (Kah i re I 392/1972). Saha
eddin Hürremşahi'nin et-Tefsir ve't-te
fasirü'l-J:ıadişe (Beyrut 1991). Muham
med Fazı! İbn Aşur'un et-Tefsir ve rica
lüh (Kahire 1417/1997) adlı çalışmaları 
da tefsir ve Kur'an ilimlerine dair yazılan 
eserleri tanıtan bilgiler ihtiva etmektedir. 
Yazma eserlerin bulunduğu kütüphane
leri gösterip bu eserleri tanıtmak için ha
zırlanan el-Fihrisü'ş-şamil li't-türaşi'l

<,4rabi tefsir alanında temel başvuru ki~ 
taplarındandır. Eserin el-Kur'an ve 'ıılu
müh (Amma n 1985). <ulılmü'l-Kur'an 

(Amma n 1989). Ma{J.tutatü 't-tefsir (Am
man 1987. 1989). Ma{J.tutatü'l-]fıra'at 
(Amma n 1987), Ma{J.tutatü't-tecvid (Am
man 1986 ı. el-MeşaJ:ıifü '1-ma{J.tutat (Am

man 1986) ve Resmü 'l-meşdJ:ıif (Am man 
1986) adını taşıyan ciltleri doğrudan tef
sir ve Kur'an ilimleriyle ilgilidir. 

Ali Şewah İshak'ın Mu<cemü muşan
nefati'l-Kur'ani'l-Kerim'i (I-IV, Riyad 
I 403/1983), Kur'an ilimlerine dair eserle
rin konularına göre tasnif edildiği bir ça
lışmadır. Muhammed Hasan Sükai'nin 
Kitabname-i Büzürg-i Kur'an-ı Ke
rim'inde (I-VIII. Tahran I 374/1995) tefsir
ler ve Kur'an ilimlerine dair eserler siste-


