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týðý araþtýrmalarda þu noktalar öne çýkmaktadýr: Zemahþerî, eseri Arapça öðrenmek
isteyen Atsýz b. Muhammed’e ithaf ettiðine göre satýr altý tercümelerini de onun
ana dili olan Türkçe ile vermiþ olmalýdýr.
Nitekim eserin en eski nüshalarý Arapça
metnin Türkçe veya Türkçe aðýrlýklý tercümelerini içermektedir. Bu durum, Türkçe
satýr altý tercümelerin bizzat müellif tarafýndan yapýlmýþ olabileceðini düþündürmektedir. Zemahþerî önsözünde Atsýz’ýn
yüce adýnýn her zaman, her yerde ve bütün dillerde anýlmasýný istediðini kaydetmektedir. Burada “bütün diller” ifadesiyle o devirde ilim dili olan Arapça yanýnda
Hârizm bölgesinde bilinen Türkçe, Farsça
ve Hârizmce’yi de kastetmiþ olmalýdýr. Bütün bunlar dikkate alýndýðýnda Zemahþerî, eðer Mušaddimetü’l-edeb’e Arapça’nýn dýþýnda bir dille satýr altý tercüme yazmýþsa bunun öncelikle Hârizm Türkçesi ile
olmasý gerektiði ortaya çýkmaktadýr. Ancak o zamanlarda Hârizm bölgesinde yaygýn bir dil olan Farsça ile de tercüme vermiþ olmasý muhtemeldir.
Mušaddimetü’l-edeb’in günümüze
ulaþan en eski nüshalarý XIII-XV. yüzyýllara
aittir. Bunlarýn sayýsý yirmiden fazla olup
çoðu Hârizm Türkçesi, bazýlarý da Farsça
satýr altý tercümelidir (Mukaddimetü’ledeb, neþredenin giriþi, s. 9). Daha sonra
istinsah edilen nüshalardaki tercümeler
ise Farsça, Çaðatayca ve Osmanlý Türkçesi’yledir. Mušaddimetü’l-edeb, yedi nüshasýna dayanýlarak ilk defa Arapça - Farsça metin ve Arapça - Latince indeksle birlikte J. G. Wetzstein tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Samachscharii Lexicon arabicum
persicum, I-II, Leipzig 1844-1850). Ýshak
Hocasý Ahmed Efendi’nin 1117 (1705) yýlýnda Aksa’l-ereb fî tercemeti’l-Mukaddimeti’l-edeb adýyla Osmanlý Türkçesi’ne yaptýðý çeviri bu tarihten 190 yýl sonra
basýlabilmiþtir (I-II, Ýstanbul 1313; bk. AKSA’l-EREB). A. Fitret’in 1926’da Buhara’da
Ýbn Sînâ Kütüphanesi’nde rastladýðý Farsça, Çaðatayca ve Moðolca tercümeli bir
nüshayý Nicholas Poppe neþretmiþtir (Mongol’skiy slovar’ Mukaddimat al-adab, I-III,
Moskova-Leningrad 1938-1939, III. cilt indeks). Zeki Velidi Togan, Konya’da bulduðu Ýran dili Hârizmce satýr altý tercümeli
önemli bir nüshayý týpkýbasýmý ile birlikte
yayýmlamýþ (Horezmce Tercümeli Muqaddimat al-adab, Ýstanbul 1951), Johannes
Benzing bu nüsha üzerinde çalýþarak Hârizmce, Arapça, Farsça transkripsiyonlu
metni Latince ve Almanca çevirisiyle birlikte neþretmiþtir (Das chwaresmische
Sprachmaterial einer Handschrift der Mu-
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Farsça tercümeli
nüshasýnýn
ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Lala Ýsmâil, nr. 674)
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Mušaddimetü’l-edeb’deki Hârizm
Türkçesi dil malzemesi üzerine A. N. Borovkov, Karl Heinrich Menges, Ananiasz
Zajaczkowski gibi ilim adamlarý çeþitli makaleler yazmýþtýr (geniþ bilgi için bk. Mukaddimetü’l-edeb, neþredenin giriþi, s. 1214). Hârizm Türkçesi’ni içeren en kapsamlý yayýmý Nuri Yüce yapmýþ (Mukaddimetü’l-edeb [Zemahþerî], Hvârizm Türkçesi ile
Tercümeli Þuþter Nüshasý, Ankara 1988,

1993) ve nüshalardaki nâdir kelimelerle ilgili araþtýrmalarýný þu makalelerde ele almýþtýr: “Neu festgestellte Wörter und Wortbedeutungen im Choresmtürkischen (I)”
(CAJ, XXVI/3-4 [1982], s. 301-308); “(II)”
(Religious and Lay Symbolism in the Altaic World and Other Papers [Wiesbaden
1989], s. 434-442); “(III)” (TM, XX [1997],
s. 453-461); “Zemahþerî’nin Mukaddimetü’l-edeb’inde geçen problemli birkaç kelime” (Uluslararasý Türk Dili Kongresi 1988,
Ankara 1996, s. 251-254). Mušaddimetü’l-edeb Arapça, Farsça ve Orta Türkçe
söz varlýðý bakýmýndan zengin bir hazine
niteliðindedir. Özellikle Mâverâünnehir ve
çevresindeki Türk lehçelerinin bazý nâdir
kelimelerini içermesi önemini daha da arttýrmaktadýr.

Zemahþerî, Mukaddimetü’l-edeb (haz. Nuri Yüce), Ankara 1988, ayrýca bk. neþredenin giriþi, s.
9, 12-14; Keþfü’¾-¾unûn, II, 1798; Serkîs, Mu£cem, II, 974; Brockelmann, GAL, I, 291; Suppl.,
I, 511; N. Poppe, “Eine viersprachige Zamaxšari-Handschrift (I): Das cagataitürkische Sprachmaterial”, ZDMG, CI (1951), s. 301-332; Zeki Velidi Togan, “Zimahþerî’nin Doðu Türkçesi ile Tercümeli Mukaddimetü’l-edeb’i”, TM, XIV (1964),
s. 81-92; Nuri Yüce, “ez-Zemahþerî el-Hvârizmî,
Hayatý ve Eserleri”, TDED, XXVI (1993), s. 305309; a.mlf., “Zemahþerî”, ÝA, XIII, 512-513.
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Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehrezûrî’nin
(ö. 643/1245)
usûl-i hadîse dair meþhur eseri.
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Tam adý Ma£rifetü envâ£i £ilmi’l-¼adî¦
olup £Ulûmü’l-¼adî¦ ve Aš½a’l-emel ve’þþevš fî £ulûmi ¼adî¦i’r-Resûl diye de bilinen eserini Ýbnü’s-Salâh, Eþrefiyye Dârülhadisi’nde hocalýða baþladýðý 630 (1233)
yýlýndan itibaren kaleme almaya baþlamýþ,
yazdýðý kýsýmlarý talebelerine imlâ etmiþ
ve çalýþmasýný 634’te (1237) tamamlamýþtýr. Müellif Râmhürmüzî’nin el-Mu¼addi¦ü’l-fâ½ýl’ýna, Hâkim en-Nîsâbûrî’nin Ma£rifetü £ulûmi’l-¼adî¦’ine Hatîb el-Baðdâdî’nin baþta el-Kifâye ve el-Câmi£ li-aÅlâšý’r-râvî adlý eserleri olmak üzere onun
usûl-i hadîsin hemen her konuyla ilgili kitaplarýna ve diðer usul çalýþmalarýna dayanarak meydana getirdiði eserinde Hâkim en-Nîsâbûrî’nin elli iki bölüm halinde
ele aldýðý hadis konularýný altmýþ beþe çýkarmýþ ve bu çalýþma yazýldýðý dönemde
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usûl-i hadîsin yeniden ihyasý olarak kabul
edilmiþtir.
Eserin mukaddimesinde hadis ilminin ve
onunla meþgul olanlarýn deðerinden, bu
ilmin diðer ilimler için taþýdýðý önemden
söz eden müellif insanlarýn hadis dinleyip
yazmakla yetindiklerini, hadisleri anlamaya gayret etmediklerini, iyi yetiþmiþ muhaddislerin azaldýðýný gördükten sonra eserini kaleme almaya karar verdiðini söylemektedir. Ardýndan ele aldýðý sahih, hasen, zayýf, merfû, mevkuf, maktû, mürsel, mu‘dal, mevzû hadis; semâ, kitâbet,
ma‘rifetü âdâbi’l-muhaddis, muhtelifü’lhadîs, sahâbe, elkabü’l-muhaddisîn, evtânü’r-ruvât, ma‘rifetü esbâbi’l-hadîs gibi
konularýn fihristini kaydetmektedir. Her
konuya dair çeþitli tarifler verildikten sonra bunlarýn en doðrusuna iþaret edilen
eserde bazan da herhangi bir tercih yapýlmamýþtýr. Önemli görülen bazý bilgiler “fevâid mühimme” ve “tefrîât” gibi baþlýklar
altýnda ayrýca zikredilmiþ, her bölümden
sonra o konuda yazýlan eserlerin adlarý
kaydedilmiþtir. Ýbnü’s-Salâh daha önceki
usulcülerin aksine bilgileri senedsiz olarak
nakletmiþtir.
Zeynüddin el-Irâký’nin usûl-i hadîse dair
en deðerli çalýþma kabul ettiði, buna karþýlýk Ýbn Hacer el-Askalânî’nin daha önceki eserleri güzel özetlemekle birlikte tertibinin iyi olmadýðýný söylediði Mušaddime, sahasýnda ilk derli toplu eser olduðu
için büyük ilgi görmüþ, üzerinde þerh, ihtisar, ikmal vb. çalýþmalar yapýlmýþtýr. Bu
çalýþmalarýn bir kýsmý þerh diye anýlmakla
beraber bunlarýn önemli bir bölümü hâþiye mahiyetindedir. Moðultay b. Kýlýç I½lâ¼u Ýbni’½-Øalâ¼’ýnda müellife bazý eleþtiriler yöneltmiþtir. Bedreddin ez-Zerkeþî,
en-Nüket £alâ Mušaddimeti Ýbni’½-Øalâ¼ adlý eserinde (I-III, nþr. Zeynelâbidîn
b. Muhammed Belfüreyc,
Belâferîc, Riyad 1419/1998)
Mušaddime’de okunmasý veya anlaþýlmasý zor olan kýsýmlarý halletmek, hatalý
aktarýldýðýný düþündüðü yerleri tashih etmek ve Ýbnü’s-Salâh’ýn görüþlerine katýlmadýðý yerlerde kendi görüþünü belirtmek
suretiyle eseri þerhetmiþtir. Zeynüddin elIrâký esere dair biri manzum olmak üzere
iki çalýþma yapmýþ, et-Tašyîd ve’l-î²â¼
limâ u¹liša ve u³liša min Mušaddimeti’bni’½-Øalâ¼ (Nüketü Ýbni’½-Øalâ¼) adýný
verdiði birinci eserinde (diðeri için aþ.bk.)
Ýbnü’s-Salâh’ýn tertibini aynen koruyarak
yer yer açýklamalar yapmýþ, bazan itirazlarýný belirtmiþ, bazan da Ýbnü’s-Salâh’a yöneltilen eleþtirileri cevaplandýrmýþtýr (I-II,
Kahire 1353; ^ I-II, Beyrut, ts. [Dârü ihyâi’t-türâsi’l-Arabî]; nþr. Muhammed Râ122
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gýb et-Tabbâh, Halep 1350; Beyrut 1405;
nþr. Abdurrahman Muhammed Osman,
Medine 1389; Kahire 1389/1969, 1400/1980;
Beyrut 1401/1981; Beyrut 1412/1991. Üsâme Abdullah Hayyât eser üzerinde bir
doktora çalýþmasý yapmýþtýr [1408/1987,
Câmiatü Ümmi’l-kurâ külliyyetü’þ-þerîa]).
Ýbn Hacer el-Askalânî de Irâký’nin bu eserdeki elli kadar görüþünü tenkit etmek üzere el-Ýf½â¼ bi-tekmîli’n-Nüket £alâ Ýbni’½-Øalâ¼’ýný kaleme almýþtýr.

Mušaddime’yi muhtemelen ilk defa
Nevevî Ýrþâdü ¹ullâbi’l-¼ašåßiš ilâ ma£rifeti süneni Åayri’l-Åalâßiš (s.a.) adýyla
ihtisar etmiþ (I-II, nþr. Abdülbârî Fethullah es-Selefî, Medine 1408/1987; nþr Nûreddin Itr, Dýmaþk 1408/1988), ardýndan
bu eserini et-Tašrîb ve’t-teysîr li-ma£rifeti süneni’l-beþîri’n-ne×îr ismiyle ikinci
defa özetlemiþtir (Paris 1320 [Fransýzca
tercümesiyle birlikte]; Kahire 1351, 1388;
Beyrut 1405; nþr. Abdullah Ömer el-Bârûdî, Beyrut 1406/1986). Kitabý ayrýca William Marçais Fransýzca’ya çevirmiþtir (“Le
Taqrib de en-Nawawi, traduit et annoté”,
JA, 9e série XVI [1900], s. 315-346, 478-

531; XVII [1901], s. 101-149, 193-232, 524540; XVIII [1901], s. 61-146). Büyük ilgi gören et-Tašrîb’i Zeynüddin el-Irâký, Burhâneddin Ýbrâhim b. Muhammed el-Kabâkýbî, Þemseddin es-Sehâvî gibi âlimler
þerhetmiþ, fakat Süyûtî’nin Tedrîbü’r-râvî fî þer¼i Tašrîbi’n-Nevevî’si daha çok
ilgi görmüþtür (Kahire 1307; nþr. Abdüvehhâb Abdüllatîf, I-II, Kahire 1385/1966;
I-II, Medine 1392, 1396; I-II, Beyrut 1399,
1409; I-II, Riyad 1400; nþr. Ýzzet Ali Atýyye,
I-II, Kahire 1400-1405; nþr. Ahmed Ömer
Hâþim, I-II, Beyrut 1409; nþr. Ebû Kuteybe Nazar Muhammed el-Fâryâbî, I-II, Beyrut 1414/1994). Mušaddimetü Ýbni’½-Øalâ¼’ý ihtisar çalýþmalarý daha sonralarý devam etmiþ, Bedreddin Ýbn Cemâa ona
önemli açýklama, düzeltme ve ilâveler yaparak çalýþmasýna el-Menhelü’r-revî fî
£ulûmi’l-¼adî¦i’n-nebevî adýný vermiþ
(nþr. Muhyiddin Abdurrahman Ramazan,
Dýmaþk 1406/1986; Beyrut 1990), torunu
Ýbn Cemâa Muhammed b. Ebû Bekir bu
eseri el-Menhecü’s-sevî ismiyle þerhetmiþtir. Ardýndan Tîbî el-ƒulâ½a fî u½ûli’l¼adî¦ (nþr. Subhî es-Sâmerrâî, Baðdat
1391/1971; Beyrut 1985), Ýbnü’l-Lebbân
MuÅta½âru £Ulûmi’l-¼adî¦ (Kitâb fî £Ulûmi’l-¼adî¦), Alâeddin Ýbnü’t-Türkmânî elMünteÅab fî £Ulûmi’l-¼adî¦ (MuÅta½aru £Ulûmi’l-¼adî¦, Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 390; Þehid Ali Paþa, nr. 2762, vr. 90a115a; Mektebetü’l-esed [Dýmaþk], Mustalahu’l-hadîs, nr. 13509) adlý çalýþmalarýný

kaleme almýþ, Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr ÝÅti½âru £Ulûmi’l-¼adî¦’inde (Þer¼u ÝÅti½âri’l¼adî¦) esere önemli ilâveler yapmýþ (nþr.
Salâh Muhammed Muhammed Uveyda,
Beyrut 1409/1989), Ahmed Muhammed
Þâkir bu muhtasarý el-Bâ£i¦ü’l-Åa¦î¦ adýyla þerhetmiþtir (Kahire 1355, 1370, 1377/
1958; Beyrut 1387; Riyad - Dýmaþk 1414/
1994, 1417/1996; nþr. Ali b. Hasan b. Ali
el-Halebî, I-II, Riyad 1415/1995, Nâsýrüddin el-Elbânî’nin notlarýyla). Ýbnü’l-Mülakkýn, el-Mušni£ fî £ulûmi’l-¼adî¦’inde (I-II,
nþr. Abdullah Yûsuf el-Cedî, Riyad 1413/
1992) eseri ihtisar ederken onu yeniden
düzenleyip ilâveler yapmýþ, daha sonra bu
çalýþmasýný et-Te×kire ismiyle bir daha
özetlemiþtir (nþr. Ali Hasan Ali Abdülhamîd, Amman 1408). Ömer b. Reslân el-Bulkýnî, Me¼âsinü’l-ý½¹ýlâ¼ fî ta²mîni Kitâbi Ýbni’½-Øalâ¼ adýný verdiði muhtasarýnda (nþr. Âiþe Abdurrahman, Kahire 1394/
1974) Ýbnü’s-Salâh’ýn eserine beþ bölüm
daha ekleyerek hadis ilimlerinin sayýsýný
yetmiþe çýkarmýþ, Bulkýnî’nin talebesi Ýbn
Habîb diye tanýnan Ebü’l-Ýz Tâhir b. Hasan el-Halebî de Me¼âsinü’l-ý½¹ýlâ¼’ý nazma çekmiþtir.
Eserin tertibini beðenmeyen Ýbn Hacer
el-Askalânî onu 812’de (1409) NuÅbetü’lfiker ismiyle yeniden düzenleyip ihtisar etmiþ (Kahire 1303 [Mecmû£ müþtemil £alâ
resâßili ¦elâ¦ adýyla Ýbnü’l-Cezerî’nin Neb×e min ed£iye nebeviyye ve Birgivî’nin Mu½¹ala¼u’l-¼adî¦ ’i ile birlikte], 1352/1934,
1357/1938; Lahor 1305 [taþbaský]; Delhi
1328, 1905 [Sünenü Ýbn Mâce ve diðerleriyle birlikte], 1332/1913, Ýstanbul 1329)
ve esere kýrk kadar bölüm eklemiþ, ardýndan bu çalýþmasýný Nüzhetü’n-na¾ar fî
tav²î¼i NuÅbeti’l-fiker adýyla þerhederek 818’de (1415) tamamlamýþtýr (nþr. W.
Nassau Lees v.dðr., Kalküta 1279/1862;
Kahire 1252 [Ezher âlimlerinden oluþan
bir komisyon tarafýndan], 1301, 1308, 1323,
1327, 1352, 1353, 1368, 1395/1975, 1401
[Ýshak Azzûz’un notlarýyla birlikte], 1411/
1990; Ýstanbul 1288, 1305, 1327; Delhi
1332; Cavnpûr 1339/1920; Cidde 1406/
1986; Beyrut 1406/1986 [Ýbn Abdülhak elBaðdâdî’nin Æavâ£idü’l-u½ûl ’ü ile birlikte], 1409 [Salâh Muhammed Muhammed
Uveyda’nýn notlarýyla birlikte]; Riyad 1416/
1996 [el-Man¾ûmetü’l-Beyš†niyye ile];
nþr. Muhammed Gýyâs es-Sabbâð, Dýmaþk
1399; nþr. Nûreddin Itr, Dýmaþk 1413/1992;
nþr. Amr Abdülmün‘im Selîm, Kahire
1415/1995). NuÅbetü’l-fiker ve þerhi,
usûl-i hadîs konularýný özlü bir þekilde ele
almasý yanýnda müellifinin þöhreti sebebiyle büyük ilgi görmüþ, medreselerde ders
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kitabý olarak okutulmuþ, bu iki eser üzerine muhtasarlar, þerhler ve hâþiyeler yazýlmýþ, manzum hale getirilmiþ ve çeþitli
dillere tercüme edilmiþtir. Ýbn Hacer el-Askalânî’nin çaðdaþý Kemâleddin Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Hasan eþ-Þümünnî NuÅbetü’l-fiker’i müellifinden önce 817’de (1414) Behcetü’n-na¾ar, Ýbn Hacer el-Askalânî’nin oðlu Ebü’lMeâlî Bedreddin Muhammed de Netîcetü’n-na¾ar adýyla þerhetmiþtir. Ayrýca eser
üzerinde Muhammed b. Abdullah el-Haraþî’nin Müntehe’r-ra³be fî ¼alli elfâ¾i’n-NuÅbe (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr.
664) ve Ýsmâil Hakký Bursevî’nin Þer¼u
NuÅbeti’l-fiker (Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., Genel, nr. 35-37 [müellif
hattý]; Süleymaniye Ktp., Kasidecizâde Süleyman Sýrrý, nr. 46, Pertevniyal, nr. 186187; Beyazýt Devlet Ktp., nr. 804) adlý çalýþmalarýnýn bulunduðu bilinmektedir.
NuÅbetü’l-fiker ve þerhi üzerine birçok
hâþiye yazýlmýþtýr. Bunlardan Ýbn Kutluboða’nýn el-Æavlü’l-mübteker £alâ Þer¼i NuÅbeti’l-fiker (¥âþiye £alâ Þer¼i’nNuÅbe, ¥âþiye £alâ Nüzheti’n-na¾ar) (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Tal‘at, Hadis, nr. 165;
Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 672, Serez,
nr. 620, Þehid Ali Paþa, nr. 336, 348), Ali
el-Karî’nin Þer¼u Þer¼i NuÅbeti’l-fiker
fî mu½¹ala¼âti ehli’l-e¦er (Ýstanbul 1327;

Beyrut 1398; nþr. Muhammed Nizâr Temîm – Heysem Nizâr Temîm, Beyrut, ts.
[Dârü’l-Erkam], Abdülfettâh Ebû Gudde’nin giriþiyle birlikte), Muhammed Abdürraûf el-Münâvî’nin el-Yevâš¢t ve’d-dürer þer¼u Þer¼i NuÅbeti’l-fiker (nþr.
Ebû Abdullah Rebî‘ b. Muhammed esSuûdî, I-II, Riyad 1411/1991, 1413/1993;
Münâvî’nin bundan daha hacimli Netîcetü’l-fiker fî Þer¼i NuÅbeti’l-fiker adlý bir
eseri daha vardýr), Ýbrâhim b. Ýbrâhim elLekanî’nin Æa²âßü’l-va¹ar min Nüzheti’n-na¾ar fî tav²î¼i NuÅbeti’l-fiker
(yazma nüshalarý için bk. Dârü’l-kütübi’lMýsriyye, nr. 275), Muhammed Ekrem b.
Abdurrahman en-Nasrpûrî es-Sindî’nin
Ým£ânü’n-na¾ar Þer¼u NuÅbeti’l-fiker
(nþr. Ebû Saîd Gulâm Mustafa el-Kasýmî,
Haydarâbâd, ts. [Haydarî Press]), Muhammed b. Abdülhâdî es-Sindî’nin Behcetü’nna¾ar £alâ NuÅbeti’l-fiker (Mektebetü
medreseti Beþîr Aða [Medine], Usûlü’l-hadîs, nr. 7), Kemâleddin Ýbn Ebû Þerîf’in
¥âþiye £alâ þer¼i’n-NuÅbe (Netîcetü’nna¾ar fî þer¼i NuÅbeti’l-fiker [Hacý Selim
Aða Ktp., nr. 147], Ta£lîša £alâ Þer¼i’n-NuÅbe [Süleymaniye Ktp., Hekimoðlu Ali Paþa,
nr. 1573]), Muhammed Abdullah et-Tünkî el-Ahmedî el-Hindî’nin £Ýšdü’d-dürer
fî cîdi Nüzheti’n-na¾ar (Delhi 1332), Abdullah b. Hüseyin Hâtýr es-Semîn el-Ade-

Mušaddimetü Ýbni’½-Øalâ¼’ýn unvan sayfasýyla ikinci sayfasý (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 390)

vî’nin ¥âþiyetü Laš¹ü’d-dürer bi-þer¼i
metni NuÅbeti’l-fiker (Kahire 1323, 1356/
1938) adlý hâþiyeleri ve Ali b. Hasan b. Ali
b. Abdülhamîd el-Halebî el-Eserî’nin enNüket £alâ Nüzheti’n-na¾ar fî tav²î¼i
NuÅbeti’l-fiker isimli çalýþmasý (Demmâm
1416/1995) zikredilebilir. Radýyyüddin Ýbnü’l-Hanbelî Men¼u’n-Nu³be £alâ þer¼i’n-NuÅbe adlý hâþiyesini Æafvü’l-e¦er
fî ½afvi £ulûmi’l-e¦er ismiyle ihtisar etmiþ (Kahire 1326; nþr. Abdülfettâh Ebû
Gudde, Beyrut 1408), Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî de muhtasarýna Bül³atü’l-erîb fî mu½¹ala¼i â¦âri’l-¼abîb adýný vermiþtir (Kahire 1326; nþr. Abdülfettâh Ebû Gudde, Beyrut 1408, Æafvü’l-e¦er ’le birlikte). NuÅbetü’l-fiker’i nazmen ifade etme gayretleri asýrlar boyu devam etmiþ, eseri ilk defa þerheden Kemâleddin
eþ-Þümünnî onu er-Rütbe fî þer¼i’n-NuÅbe (Na¾mu NuÅbeti’l-fiker) adýyla nazmetmiþ (nþr. Muhammed b. Ömer Semâî
el-Cezâirî, Büreyde 1415/1994), Takýyyüddin eþ-Þümünnî de babasýnýn bu çalýþmasýný el-£Âli’r-rütbe fî þer¼i na¾mi’nNuÅbe ismiyle þerhetmiþtir (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 449; Teymûriyye, nr. 163,
B. 23.336). Ýzzeddin el-Askalânî manzum
çalýþmasýna Nüzhetü’n-na¾ar na¾mü
NuÅbeti’l-fiker (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye,
Mecâmîu Tal‘at, nr. 880), Burhâneddin Ýbn
Ebû Þerîf Na¾mu NuÅbeti’l-fiker, Ebû
Hâmid b. Ebü’l-Mehâsin Yûsuf b. Muhammed el-Fâsî £Ýšdü’d-dürer fî na¾mi NuÅbeti’l-fiker adýný vermiþ, Emîr es-San‘ânî
NuÅbetü’l-fiker’i Æa½abü’s-sükker ismiyle manzum hale getirmiþ, ardýndan
onu Ýsbâlü’l-ma¹ar adýyla þerhetmiþ, bu
þerh Muhammed Refîk el-Eserî tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Riyad 1417/1996). Æa½abü’s-sükker’i Abdülkerîm Murâd elEserî Sa¼¼u’l-ma¹ar adýyla þerhetmiþtir
(Mekke 1380; Medine 1405). NuÅbetü’lfiker’in Türkçe tercümeleri arasýnda Muhammed b. Ömer el-Ýskilibî’nin Terceme-i
Nuhbeti’l-fiker (Edirne Selimiye Ktp., nr.
911; ÝÜ Ktp., TY, nr. 1668), Ahmed b. Abdullah b. Ali Fâtih el-Aðrûsî’nin Terceme-i
Nuhbeti’l-fiker (Ýstanbul 1261, 1327) ve
Abdünnâfi Ýffet Efendi’nin el-Eserü’l-mu‘teber (Enfau’l-eser) fî tercemei Nuhbeti’l-fiker (Ma‘mûretülazîz 1301) adlý eserleri sayýlabilir. Talât Koçyiðit, Nüzhetü’nna¾ar’ý Hadis Istýlahlarý Hakkýnda
Nuhbetü’l-fiker Þerhi adýyla Türkçe’ye
çevirmiþtir (Ankara 1971).
Mušaddimetü Ýbni’½-Øalâ¼ üzerinde
tanýnmýþ muhaddislerin manzum çalýþmalarý bulunmaktadýr. Ýbnü’s-Salâh’ýn talebesi Þam Kadýlkudâtý Ebû Abdullah Þe123
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hâbeddin Muhammed b. Ahmed b. Halîl
el-Huveyyî Aš½a’l-emel ve’s-sûl fî £ulûmi ¼adî¦i’r-Resûl adlý urcûzesini meydana getirmiþ (Man¾ûmetü Ýbn ƒalîl, Dârü’lkütübi’l-Mýsriyye, Mustalah, nr. 256), Zeynüddin el-Irâký, kýsaca el-Elfiyye diye anýlan Teb½ýratü’l-mübtedî ve te×kiretü’lmüntehî isimli çalýþmasýnda (et-Teb½ýra
ve’t-te×kire, nþr. Mahmûd Rebî‘, Kahire
1355/1937) hadis usulü konularýnýn kolayca ezberlenebilmesi için eseri Ýbnü’s-Salâh’ýn tertibine uyarak 1002 beyitte özetlemiþ ve bunu daha sonra Fet¼u’l-mu³¢¦
bi-þer¼i Elfiyyeti’l-¼adî¦ adýyla þerhetmiþtir (Leknev 1303/1885, taþbaský; nþr.
Salâh Muhammed Muhammed Uveyda,
Beyrut 1413). el-Elfiyye’yi Þemseddin esSehâvî, Bikaî, Zekeriyyâ el-Ensârî, Emîr
Pâdiþah, Muhammed Abdürraûf el-Münâvî ve Üchûrî gibi âlimler de þerhetmiþtir (DÝA, XI, 29). Ýbn Hacer el-Askalânî, bu
esere olan itirazlarýný ortaya koymak üzere en-Nüket £ale’l-Elfiyye’yi kaleme almaya baþlamýþ, fakat bu çalýþma yarým
kalmýþtýr (Süyûtî, s. 47). Mušaddime’yi
Süyûtî de Na¾mü’d-dürer fî £ilmi’l-e¦er
(Elfiyyetü’l-¼adî¦) adýyla 1000 beyitte
özetlemiþ (nþr. Ahmed b. Yûsuf el-Kadirî,
Dýmaþk 2000, Zeynüddin el-Irâký’nin Elfiyye ’siyle birlikte), ardýndan bunu elBa¼rü’lle×î zeÅar fî þer¼i Elfiyyeti’le¦er ismiyle þerhetmiþ, Süyûtî’nin Elfiyye’sini de Muhammed b. Ali b. Âdem b.
Mûsâ el-Vellüvî Ýs£âfü ×evi’l-va¹ar biþer¼i Na¾mi’d-dürer adýyla þerhetmiþtir.
Mušaddime pek çok defa yayýmlanmýþtýr (nþr. Abdülhay el-Leknevî, Leknev
1304 [taþbaský], 1314; Kahire 1326; Bombay 1357 ^ Dýmaþk 1392; nþr. Muhammed
Râgýb et-Tabbâh, Halep 1350 [Zeynüddin
el-Irâký’nin þerhiyle birlikte], Tabbâh bu
iki eser üzerindeki ta’liklerine el-Mi½bâ¼
£alâ Mušaddimeti Ýbni’½-Øalâ¼ adýný vermiþtir; nþr. Nûreddin Itr, Medine - Halep
1386/1966, 1392; Dýmaþk 1404, 1406; Beyrut 1398; nþr. Âiþe Abdurrahman, Kahire
1974, 1411/1990; Sûse 1988).
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MUKALLÝD
(bk. TAKLÝD).

MUKANNA‘ el-HORASÂNÎ
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(ö. 161/778 [?] )

Abbâsîler devrinde Mâverâünnehir’de
peygamberlik ve ilâhlýk iddiasýyla
ortaya çýkan isyancý.
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Adý Atâ, Hakîm, Hiþâm b. Hakîm ve Hâþim b. Hakîm olarak kaydedilmektedir. Ancak Abbâsîler’le giriþtiði savaþlarda taraftarlarýnýn kendisinden “Ey Hâþim, bize yardým et!” diye niyazda bulunmalarýndan
adýnýn Hâþim olduðu anlaþýlmaktadýr. Þaþýlýðýný yüzüne örttüðü yeþil bir örtü (kýna‘)
veya altýn bir peçe ile gizlediði için “Mukanna‘” (örtülü) lakabýyla þöhret bulmuþtur.
Aslen Belhli olup gençlik yýllarýnda Merv
yakýnlarýndaki Kâve (Kâze, Kâre) köyüne
yerleþen Mukanna‘ýn kassârlýk yaptýðý, sihirle uðraþtýðý ve bu dönemde Ebû Müslim-i Horasânî hareketinin içinde yer aldýðý nakledilmektedir. Baðdâdî, Mukanna‘ýn
Ebû Müslim’e aþýrý baðlýlýk gösteren ve
onu Hz. Peygamber’den daha üstün kabul
eden Rizâmiyye fýrkasýna mensup olduðunu söyler. Abbâsî ihtilâli sýrasýnda Ebû
Müslim’in ordusunda kumandan (veya divan kâtibi) olarak görev yapmýþtýr. Mukanna‘ýn Horasan Valisi Abdülcebbâr el-Ezdî’nin hizmetinde çalýþtýðý rivayet edilir.
Mukanna‘, muhtemelen Abdülcebbâr elEzdî’nin Abbâsîler’e karþý isyan ettiði 141
(759) yýlýnda Horasan’da peygamberliðini
ilân etti; ancak yakalanýp Baðdat’a gönderildi. Burada birkaç yýl hapsedildi ve ardýndan serbest býrakýldý. Bu tarihten sonraki faaliyetleri hakkýnda bilgi bulunma-

yan Mukanna‘, Halife Mehdî - Billâh döneminde 157 (774), 159 (776) veya 161 (778)
yýlýnda ulûhiyyetin kendisinde tecessüm
ettiðini, fakat insanlarýn onu ilâh sûretinde görmelerinin mümkün olmadýðýný, zira
nurundan tutuþup yanacaklarýný, Allah’ýn
önce Âdem, ardýndan Nûh, Ýbrâhim ve Hz.
Muhammed’e kadar diðer peygamberlerin, Hz. Muhammed’den sonra Hz. Ali ile
oðullarýnýn ve Ebû Müslim’in sûretlerinde
ve en sonunda kendisinin sûretinde göründüðünü söyleyip ulûhiyyet iddia etmeye baþladý. Horasan’ýn her tarafýna dâîler
göndererek taraftar kazanmaya çalýþtý ve
nisbeten baþarýlý oldu. Horasan Valisi Humeyd b. Kahtabe’nin kendisini tutuklamak
üzere harekete geçtiðini öðrenince Merv’i
terkedip damadý Abdullah b. Amr’ýn dâî
olarak faaliyet gösterdiði Mâverâünnehir’e
yerleþmeye karar verdi. Merv’den ayrýlarak Keþ’e (Kiþ) gitti. Bu bölgede Abbâsîler’e muhalif bazý gruplarla göçebe Türkler’i ve Soðdlu köylüleri kendisine baðladý. Görüþlerini yaymak için mahallî idarecilerden yardým talep etti. Onun bu dönemde mensuplarýndan her türlü imkâný
kullanarak servet temin etmelerini istediði, zinayý mubah ve bütün haramlarý helâl
kýldýðý, baþta namaz ve oruç olmak üzere
ibadetleri ilga ettiði, muhaliflerini öldürtmekten çekinmediði ve daha önce tâbi
olduðu Ebû Müslim’in Hz. Peygamber’e
karþý üstünlüðünü iddia ettiði belirtilmektedir.
Bu sýrada Mukanna‘ Keþ yakýnýnda bulunan Siyâm (Senâm) Kalesi’ne yerleþti.
Keþ’te toplanan Mukanna‘a baðlý kuvvetler burada bazý binalarý ve kaleleri ele geçirerek Abbâsîler’e karþý isyan hareketini
baþlattý. Halifenin gönderdiði kuvvetlerle
Mukanna‘ taraftarlarý arasýnda birçok çatýþma meydana geldi ve ona baðlý kuvvetler Mâverâünnehir’in her tarafýna yayýlmaya baþladý. Bunun üzerine Buhara Valisi Hüseyin b. Muâz ile þehrin kadýsý Âmir
b. Ýmrân asker ve gönüllülerden oluþan bir
orduyu Nerþah’a sevkettiler. Bu ordu baþlangýçta 700 isyancýyý öldürdüyse de (Receb 159 / Mayýs 776) isyan bastýrýlamadý.
Daha sonra Halife Mehdî - Billâh bölgeye
Cebrâil b. Yahyâ ve kardeþi Yezîd kumandasýnda bir ordu gönderdi. Yine kýsmî baþarýlar kazanýlmakla birlikte kesin bir netice alýnamadý. Nihayet Muâz b. Müslim kumandasýndaki ordu 161 (778) yýlýnda Mukanna‘ taraftarlarýný büyük bir hezimete
uðrattý. Canýný kurtarabilenler Mukanna‘ýn
ikamet ettiði Siyâm Kalesi’ne sýðýndýlar.
Çevresinde hendekler kazýlmýþ ve tahkim
edilmiþ olan kalenin etrafýnda muharebe-

