MUAMMERÜN
sonra Ebu Yahya Abdullah el-Kinderi'nin
tahkikiyle de neşredilmiştir ( Beyrut 1418/
1997). s. Zehebi, EsmCı'ü men 'Cışe şe
mCınine sene ba'de şey]].ihi ev ba'de
semCı'ihi (Beyrut 1418/1997). 6. Süyuti,
Ri]J.u'n-nesrin fimen 'Cışe mine'ş-şa]J.Cı
be mi'e ve 'işrin (Lahor, ts.).
İbn Hacer el-Askalani, başta el-İşCıbe
ve IisCınü'l-MizCın olmak üzere bazı eserlerinde muammerun ile onların bir kısım
rivayetlerinden söz etmiş, ayrıca Kitabü'l-Mu'ammerin adıyla bir kitap yazdığım belirtmiştir (el-İşabe, vı, 369). Bu
eser muhtemelen müellifin KitCıbü men
cCıveze'l-mi'e adını verdiği (a.g.e., VI,
395) çalışması dır. Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cev
zi'ninA'mCırü'l-a'yCın'ı ile (nşr. Mahmud
Muhammed et-Tan ah!, Kah i re 1414/1994)
Ebü'l-Ferec el-İsfahanl'nin Kitabü'l-Eganfsinde de uzun ömürlü kişilerin hayatIarına dair bilgi verilmiş, G. H. A. Juynboll
konuya dair bir makale yazmıştır (bk.
bibl.).
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of Mu'ammariln in the Early Development of
the Is na d", WZKM, LXXXI ( 1991). s . 155-1 75;
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fihi ehlü'l-mi'e

!il

İBRAHiM HATİBOGLU

MUAN' AN
(~f)

L

Senedinde "an" eda sigası
bulunan hadis.

_j

Sözlükte "an harfiyle rivayet etmek"
an'ane fiilinden türetilmiş
ism-i mefUI olan muan'an kelimesi terim
olarak "senedinin herhangi bir yerinde 'an
anlamındaki
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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 ravilerin birbirinden hadis naklederken kullandıkları bir rivayet şeklidir. Özellikle tahdis, ihbar ve sema gibi eda sigalarının henüz yaygınlaşmadığı ilk dönemlerde bir
hocadan sema yoluyla alınan hadislerin
naklinde buna sıkça rastlanır (İbn Hacer
el-Askalanl, Taglfl).u 't-ta'lfl)., II, 9). İmam
Şafii, kendisinden önceki dönemlerde bu
siganın "sema" anlamı dışında pek kullanılmadığın ı , ancak kendi devrinde ortaya
çıkan müdellis bazı ravilerin buna farklı
anlamlar yüklediğini söyler. Bu tarihlerden sonra "an" sigasıyla yapılan nakiller
etrafında ihtilat belirmiş. "an"ın sema anlamı ifade edip etmeyeceği ve içinde bu
siganın yer aldığı senedin muttasıl olup
ol mayacağı konusunda farklı görüş ler ortaya çıkmıştır.
Ahmed b. Hanbel, Ali b. Medini, Buhari,
Ebu Zür'a er-Razi ve Ebu Hatim er-Razi
başta olmak üzere III. (IX .) yüzyıl muhaddislerinin çağuna göre "an" ile nakledilen
rivayetin sema yoluyla alınmış kabul edilmesi için senedde tedils 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 imkanının bulunmasını yeterli bulmaktadır.
Sonradan gelen muhaddislerin çoğu ravinin sika olması, tedlis yapmaması ve hocasıyla bir defa karşılaşması şartıyla aksi
sabit görülmedikçe an'aneli rivayetin sema yoluyla alındığı ve senedin muttasıl
olduğu görüşünü benimsemiştir. Sadece
sahih hadis deriemek için yola çıkan müelliflerin eserlerine an'aneli rivayetleri almaları da bunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte hadisin muttasıl olduğu kesinlik kazanıncaya kadar tabiinin an'aneli rivayetini 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 alimierin (Meşarika)
bu siga ile daha çok icazet yoluyla aldıkla
rı hadisleri rivayet ettiklerini, Batılı alimlerin (Megaribe) ise onu hem semada
hem icazette kullandıklarını belirtmiştir
( Tedribü 'r-ravi, s. 134, 136 ). Bu siga müşa
hede edilen veya edilmeyen olayları nakletmekte de kullanılır. M uan'an hadis se-

ned ve metninin durumuna göre sahih,
hasen veya zayıf olabilir.
İbn Rüşeyd, es-Senenü'l-ebyen ve'lmevridü'l-em'an fi'l-mu]J.Cıkeme beyne'l-İmCımeyn fi's-senedi'l-mu'an'an
adlı çalışmasında (nşr. Muhammed Hablb
b. Hoca, Tunus ı 397/ı 977; nşr. Sal ah b. Salim el-Mısratl, Medine ı4ı 7/1996) BuMri ve Müslim'in, Abdülfettah Ebu 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-na~di ve'r-red ii kelCımihi adlı risalesinde (Haleb ı405, Zehebl'nin el-MQI).ı?a adlı eseriyle birlikte,
s. ı ı 5- ı 40) Müslim'in m uan'an hadis konusundaki görüşünü tartışmıştır. Halid
Mansur Abdullah ed-Düreys de Mev~ı
fü'l-İmCımeyn el-Bu{J.Cırive Müslim min
iştir(ıti'l-lu]fyCı ve 's-semCı' fi's-senedi'lmu'an'an beyne'l-müte'Cışırinadıyla bir
yüksek lisans tezi hazırlamıştır (bk. bi bl.).
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(bk. TEARUZ).
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Takdir veya reddiye olarak bir şairin
şiirine aynı vezin
ve kafiyede benzer şiir ortaya koyma
ve ortaya konan şür
(bk. NAZIRE).
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