
kaynaklarda Muammer b. Abbad'a Mu
ammeriyye (Ma'meriyye) diye tali bir fırka 
nisbet edilmişse de literatürde bu fırka
nın temsilcilerine rastlanmamıştır. 
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Yüz yıldan fazla yaşamış kimseleri 

ifade eden terim. 
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Sözlükte muammer kelimesi "ömrü 
uzun olan kişi" anlamında olup hadis il
minde uzun süre yaşayan muhaddisler 
için kullanılır. Seksen yaşını aşmış kişiler 
zaman zaman muammerfmdan sayılmış
sa da bu terim daha çok 100-120 yıl ya
şayanları ifade eder. Muammer kelimesi 
Arap edebiyatı literatüründe de uzun 
ömürlü edebiyatçılar için kullanılmıştır. 
Kur'an-ı Kerım'de uzun yaşadığı bildirilen 
Hz. Nuh'un Kitab-ı Mukaddes'teki benzeri 
Methuselah'tır. 

Hadis literatüründe muammerundan 
ilk anılanlar arasında en az 150 yıl yaşadı
ğı rivayet edilen Selman-ı Farisı ile Hakim 
b. Hizam ve onun büyük dedesi, dedesi,
babası ve 120 yıldan fazla hayat sürdüğü
kaydedilen Hassan b .  Sabit bulunmakta
dır. Muhadram şairlerden sahabı Lebıd b.
Rebıa'nın bir asırdan fazla yaşadığı belir
tilir. Cahiliye devri şairlerinden Düreyd b.
Sımme ve Eksem b. Sayfı; ashaptan Ca

bir b. Abdullah, Enes b. Malik. Huveytıb
b. Abdüluzza, Kürz b. Alkame; tabiinden
Ebu Reca el-Utaridı ve Ebu Osman en
Nehdı de muammerundandır.

Muammerun kelimesi terim anlamıyla 
hadis usulü kitaplarında Hakim en-Nısa
buriden itibaren kullanılmaya başlanmış, 
çeşitli eserlerde "Ma'rifetü vefeyati'r-ru
vat ve meval1dihim ve mikdari a'mari
him", "Ma'rifetü a'mari'l-muhaddisın", 
"et-Tevarıh ve'l-vefeyat" gibi başlıklar al
tında uzun ömürlü sahab1lerle daha son
raki nesillerden uzun yaşamış bazı kim
selerin hayatları hakkında bilgi verilmiş
tir. Muhtelif zamanlarda, uzun süre yaşa
dığı kendileri veya başkaları tarafından 
ileri sürülen, bu arada Resul-i Ekrem'i 
gördüğünü iddia eden kimseler ortaya 
çıkmış, bunlar birtakım sözleri Hz. Pey
gamber'e nisbet etmişlerdir. Ancak cerh 
ve ta'dıl ilmi sayesinde gerekli tedbirler 
alınmış. bu kişilerden ve onlardan riva
yette bulunanlardan, bu rivayetleri nak
ledenlerden hadis alınması engellenmiş
tir. Ancak sahabı biyografilerine dair eser
lerde iddiaları sebebiyle bu kişilerin hal 
tercümelerine de yer verilmiştir (Okiç, s. 
7 1-7 3). Batılı araştırmacılar bu ayırıma 
dikkat etmeksizin söz konusu kişilerin de 
sahabe arasında sayıldığını ileri sürmüş
lerdir (E/2 Iİng.J, Vll , 258). Muammerun 
konusu İmamiyye Şıası açısından da 
önem taşır. İbn Babeveyh Şeyh Saduk. Hz. 
Adem'den itibaren uzun yaşamış kişiler 
hakkında bilgi verdikten sonra Allah'ın 
her ümmette bazı kimselere uzun ömür 
verdiğini belirtmiş, bunun imamın gay
bubetini meşrulaştıran ve onun geri dö
neceği beklentisini güçlendiren bir delil 
olduğunu söylemiştir (Kemalü'd-din, s. 
555-576).

Muammerun meselesi şarkiyatçıların
da ilgisini çekmiş, Batı dillerinde bunlar 
"macrobe, macrobien, macrobite, mat
husalem" gibi kelimelerle ifade edilmiş
tir (Okiç, s. 70). lgnaz Goldziher muam
merünun kussas gibi hadis uyduran ya
lancılar olduğunu söylemiş, böylece kus
sas ile bir hadis terimi olarak kullanılan 
muammerun arasında doğrudan irtibat 
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kurmuştur. Ca'fer b. Nastür er-Rumi, Ser
batek el-Hindı, Reten b. Nasr gibi sahabı 
olduğunu iddia edenlerin yalancılıkları 
esasen tabakat kitaplarında ortaya kon
muştur. Ignaz Goldziher'in verdiği örnek
lerden onun, muammerun ile daha çok 
Hz. Peygamber'i gördüğünü iddia eden 
uzun ömürlü kişileri kastettiği anlaşıl
maktadır. Halbuki terim Resul-i Ekrem'le 
kayıtlı olmaksızın uzun süre yaşamış kişi
leri ifade eder. G. H. A. Juynboll ise muam
merün kavramını daha sonraki nesilleri de 
içine alacak şekilde genişletmiştir. Juyn
boll, Küfe'de ve kısmen Basra yöresinde 
kullanılan isnadların muttasıl hale geti
rilmesi amacıyla İbn Mes'ud ile talebeleri 
arasındaki kopukluğun müşterek raviye 
gelinceye kadar muammerundan oldu
ğu söylenen hayan kişilerce kapatıldığını 
ileri sürmüş, bunun İbn Mes'ud'un Alka
me, Mesruk, Esved b. Yezıd gibi talebe
leri vasıtasıyla gerçekleştirildiğini kaydet
miştir (WZKM, LXXXI 1199 11. S, 172-175). 
Ancak sika ravilerle ilgisi bulunmayan bu 
görüş de temellendirilememiştir. 

Muammerunla ilgili belli başlı çalış
malar şöylece sıralanabilir: 1. Heysem b. 
Adı (ö. 207/822). Kitô.bü'l-Mu<ammerfn 
(E/2 Iİng,J, Vll, 258). 2. Ebu Hatim es- Si
cistanı, Kitô.bü'l-Mu<ammerfn. Muam
meruna ait sözlerin ve şiirlerin derlendi
ği eser, lgnaz Goldziher tarafından Das 

Kitiib al-Mu'ammarin va taraf min ah

biirihim ve mii kiilühu fi muntehii 

a'miirihim des Abü Hatim Abhand
lungen zur Arabischen Philo logie adlı 
çalışmanın il. cildi olarak neşredilmiş
tir (Leiden 1899). Kitabı daha sonra Ah
med Nacı Kitô.bü'l-Mu<ammerfn mine'l

'Arab ve taraf min a]]bô.rihim (Kahire 
ı 323) ve Abdülmün'im Amir yine Sicista
nı'nin el-Veşô.yô. adlı eseriyle birlikte el

Mu<ammenJ.n ve'J-Veşô.yô.(Kahire 196 1) 
adıyla yayımlamıştır. 3. Ebu Zekeriyya İbn 
Mende, Cüz' ffhi men <ô.şe mi'e ve 'işri

ne sene mine'ş-şa]:ıô.be. 120 yıldan fazla 
yaşamış on dört sahabıye yer verilen ese
ri Mecdi es-Seyyid İbrahim (Bulak 1989) 
ve Meşhur Hasan Selman ( Beyrut ı 412/ 
1992) neşretmiştir. 4. Zehebı, Cüz' ffhi 
ehlü'l-mi'e. Sahabeden 730'a ( 1330) ka
dar 100 yıldan fazla yaşayan 126 kişiye 
yer verilen bu eser ilk defa Ehlü'l-mi'e fe
şô.'i.den adıyla Beşşar Awad Ma'ruf (Me
celletü '1-Mevridi'l-'lrafcıyye, 11/4 119731, s. 
107-142). ardından aynı adla ( Ahi al-mi'a

fa-şa'iden) Jacqueline Sublet ( Cahiers

d'onomastique arabe içinde, 1 119791. s.
99-159) tarafından yayımlanmış, daha
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sonra Ebu Yahya Abdullah el-Kinderi'nin 
tahkikiyle de neşredilmiştir ( Beyrut 1418/ 
1997). 5. Zehebi, Esmcı'ü men 'cışe şe
mcınine sene ba'de şey]Jihi ev ba'de 
semcı'ihi (Beyrut 1418/1997). 6. Süyüti, 
Ri]J,u'n-nesrin limen 'cışe mine'ş-şa]J,cı
be mi'e ve "işrin (Lahor, ts.). 

İbn Hacer el-Askalani, başta el-İşcıbe 
ve IJscınü'l-Mizcın olmak üzere bazı eser
lerinde muammerun ile onların bir kısım 
rivayetlerinden söz etmiş, ayrıca Kitcı
bü'l-Mu'ammerin adıyla bir kitap yaz
dığını belirtmiştir (el-İşabe, vı, 369). Bu 
eser muhtemelen müellifin Kitcıbü men 
ccıveze'l-mi'e adını verdiği (a.g.e., VI, 
395) çalışmasıdır. Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cev
zi'nin A 'môrü'l-a'yôn'ı ile (nşr. Mahmud
Muhammed et-Tana.hı, Kahire 1414/1994)
Ebü'I-Ferec el-İsfahani'nin Kitcıbü'l-Ega
nfsinde de uzun ömürlü kişilerin hayat
larına dair bilgi verilmiş, G. H. A. Juynboll
konuya dair bir makale yazmıştır (bk.
bibi.).
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Senedinde "an" eda sigası 
bulunan hadis. 
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Sözlükte "an harfiyle rivayet etmek" 
anlamındaki an'ane fiilinden türetilmiş 
ism-i mefül olan muan'an kelimesi terim 
olarak "senedinin herhangi bir yerinde 'an 
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fülan' (falandan nakledilmiştir) diye rivayet 
edilen hadis" demektir. Bir hadisi bu şe
kilde rivayet eden raviye muan'in denir. 

An'ane, I. (VII.) yüzyıldan itibaren ravi
lerin birbirinden hadis naklederken kul
landıkları bir rivayet şeklidir. Özellikle tah
dis, ihbar ve sema gibi eda sigalarının he
nüz yaygınlaşmadığı ilk dönemlerde bir 
hocadan sema yoluyla alınan hadislerin 
naklinde buna sıkça rastlanır (İbn Hacer 
el-Askalanı, Taglf/s-.u 't-ta'lf/s-., il, 9). İmam 
Şafii, kendisinden önceki dönemlerde bu 
siganın "sema" anlamı dışında pek kulla
nılmadığını, ancak kendi devrinde ortaya 
çıkan müdellis bazı ravilerin buna farklı 
anlamlar yüklediğini söyler. Bu tarihler
den sonra "an" sigasıyla yapılan nakiller 
etrafında ihtilaf belirmiş, "an"ın sema an
lamı ifade edip etmeyeceği ve içinde bu 
siganın yer aldığı senedin muttasıl olup 
olmayacağı konusunda farklı görüşler or
taya çıkmıştır. 

Ahmed b. Hanbel, Ali b. Medini, Buharı, 
Ebu Zür'a er-Razi ve Ebu Hatim er-Razi 
başta olmak üzere lll. (IX.) yüzyıl muhad
dislerinin çoğuna göre "an" ile nakledilen 
rivayetin sema yoluyla alınmış kabul edil
mesi için senedde tedlis bulunmamak 
şartıyla talebe ile hocanın en az bir defa 
görüşmüş olması gerekir. İmam Müslim 
ise talebe ile hocanın aynı yüzyılda yaşa
mış olmasını ve birbiriyle görüşme imka
nının bulunmasını yeterli bulmaktadır. 
Sonradan gelen muhaddislerin çoğu ravi
nin sika olması, tedlis yapmaması ve ho
casıyla bir defa karşılaşması şartıyla aksi 
sabit görülmedikçe an'aneli rivayetin se
ma yoluyla alındığı ve senedin muttasıl 
olduğu görüşünü benimsemiştir. Sadece 
sahih hadis derlemek için yola çıkan mü
elliflerin eserlerine an'aneli rivayetleri al
maları da bunu doğrulamaktadır. Bunun
la birlikte hadisin muttasıl olduğu kesin
lik kazanıncaya kadar tabiinin an'aneli ri
vayetini mürsel, tabiinden sonraki ravinin 
bu tür rivayetini münkatı' kabul edenler 
de vardır. 

"An" sigasıyla çokça rivayette bulunan 
müteahhirin hadisçileri bu sigaya farklı 
bir anlam yüklemişlerdir. Süyuti, kendi 
dönemindeki Doğulu alimlerin (Meşarika) 
bu siga ile daha çok icazet yoluyla aldıkla
rı hadisleri rivayet ettiklerini, Batılı alim
lerin (Megaribe) ise onu hem semada 
hem icazette kullandıklarını belirtmiştir 
( Tedribü 'r -ravi, s. 134, 136 ). Bu siga müşa
hede edilen veya edilmeyen olayları nak
letmekte de kullanılır. Muan'an hadis se-

ned ve metninin durumuna göre sahih, 
hasen veya zayıf olabilir. 

İbn Rüşeyd, es-Senenü'l-ebyen ve'l
mevridü'l-em'an fi'l-mu]J,cıkeme bey
ne'l-İmcımeyn fi's-senedi'l-mu'an 'an 
adlı çalışmasında (nşr. Muhammed Habıb 
b. Hoca, Tunus 1397/1977; nşr. Salah b. Sa
lim el-Mısratı, Medine 1417/1996) Buha
rı ve Müslim'in, Abdülfettah Ebü Gudde.
Beycınü me�hebi'l-İmcım Müslim fi'l
]J,adişi'l-mu'an'an bi-şartıhi ve beycı
ni'l-ma'niyyi bi'n-naJ:rdi ve'r-red fi ke
lcımihi adlı risalesinde (Haleb 1405 ,  Ze
hebT'nin el-MO/s-.ı?a adlı eseriyle birlikte,
s. 115-140) Müslim'in muan'an hadis ko
nusundaki görüşünü tartışmıştır. Halid
Mansur Abdullah ed-Düreys de MevI:rı
fü'l-İmcımeyn el-Bu]Jcıri ve Müslim min
iştir(ıti'l-lıılfycı ve 's-semcı' fi's-senedi'l
mu'an'an beyne'l-müte'cışırin adıyla bir
yüksek lisans tezi hazırlamıştır (bk. bibi.).
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Takdir veya reddiye olarak bir şairin 
şiirine aynı vezin 

ve kafiyede benzer şiir ortaya koyma 
ve ortaya konan şiir 

(bk. NAZİRE). 
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