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raflarýný da bizzat üstlenen Musaddýk, XX.
yüzyýl Ýran tarihinin en önemli devlet ve
siyaset adamlarýndandýr. Özellikle þahlýk
aleyhtarý tutumu ve Ýran halkýnýn petrol-
den daha fazla yararlanmasý yönündeki
çabalarý onu Ýran tarihinde özel bir mevki-
ye yerleþtirmiþtir. Uzun süre aktif siyaset
içerisinde yer almasýna raðmen birçok eser
telif eden Musaddýk’ýn baþlýca çalýþmalarý
þunlardýr: La testament en droit musul-
man (secte chyite) (doktora tezi, Paris
1914), Farsça tercümesi: Va½ýyyet der
¥uš†š-ý Ýslâm (Tahran 1377 hþ.); MuÅ-
ta½arî ez ¥uš†š-ý Bârlamânî der Îrân
u Urupa (Tahran 1302 hþ.); Mecmû£a-i
U½ûl-i Mu¼âkemât-ý ¥uš†š¢ (haz. Ah-
met Kemânger, Tahran 1333 hþ.); Destûr
der Me¼âkim-i ¥uš†š¢ (Tahran 1293/
1332 hþ.); Kâpitûlasiyûn u Îrân (Tahran
1332 hþ.); U½ûl ü Æavâ£id u Æavânîn-i
Mâliyye der Memâlik-i ƒârice vu Îrân
(haz. Ýzzetullah Sehâbî, Tahran 1344); Mü-
kâtebât-ý Mu½addýš-ý Telâþ Berâ-yý Teþ-
kîl-i Cebhe-yi Millî-yi Sevvum (Tahran
1354 hþ.); Tašrîrât-ý Mu½addýš der Zin-
dân (Tahran 1359 hþ.); Doktor Mu½ad-
dýš ve Nu¹šhâ-yý TârîÅî-i û (haz. Hüse-
yin Mekkî, Tahran 1364); ƒâ¹ýrât u Teßel-
lümât-ý Doktor Mu¼ammed Mu½addýš
(haz. Îrec Efþâr, Tahran 1365 hþ.; Huma Kâ-
tûziyân tarafýndan Ýngilizce’ye çevrilmiþ-
tir [Musaddýq’s Memoirs, London 1988];
Nâmehâ-yi Doktor Mu½addýš [haz. Mu-
hammed Türkmân], Tahran 1374 hþ./1995).
Bunlarýn yaný sýra baþta siyasî ve iktisadî
meseleler olmak üzere çeþitli konularda
yazýlmýþ pek çok makalesi bulunmakta-
dýr.
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Meþhur bir musannifin
âlî isnadýndaki râvi sayýsýyla,

daha sonra gelen bir muhaddisin
rivayetindeki râvi sayýsýnýn 

ayný olmasý anlamýnda 
hadis terimi.

˜ ™

Sözlükte “yaymak, açmak, kaplamak;
baðýþlamak” mânalarýndaki safh kökünün
“müfâale” kalýbýndan masdar olan musâ-
faha “el sýkýþmak, nazikçe dokunmak, se-
lâmlaþmak” gibi anlamlara gelir. Terim ola-
rak meþhur hadis musanniflerinden biri-
nin rivayet ettiði hadisin senedindeki râvi
sayýsýyla daha sonraki bir dönemde ayný
hadisi rivayet eden baþka bir muhaddisin
þeyhinden veya þeyhinin þeyhinden son-
raki râvi sayýsýnýn eþit olmasý halini ifade
eder. Bu durumda râvi, o hadisi kendi þey-
hinden aldýðý gibi ayný sayýda râvi aracýlý-
ðý ile meþhur musanniften de almýþ sayýl-
maktadýr. Birbiriyle karþýlaþan iki kiþinin
musâfaha etmesi gibi ayný durumdaki iki
senedin birbiriyle musâfaha ettiði kabul
edilmiþtir. Resûl-i Ekrem > Enes > râvi>
râvi > râvi > râvi > Müslim þeklindeki bir
senedle Resûl-i Ekrem > Enes > râvi >
râvi > râvi > râvi > þeyh > muhaddis þek-
lindeki isnad incelendiðinde birinci sened-
le Müslim Resûlullah’a beþ râviyle ulaþmak-
ta, ikinci senedde de muhaddisin þeyhin-
den sonra senedde beþ râvi bulunmakta-
dýr. Bu durumda muhaddis hadisi kendi
þeyhinden aldýðý gibi Müslim’den de almýþ
ve onunla görüþüp musâfaha etmiþ sayýl-
makta, muhaddisin þeyhiyle Müslim ara-
sýnda bir müsâvat oluþmaktadýr. Eðer râvi
sayýsý þeyhte deðil þeyhin þeyhinde eþitle-
niyorsa bu takdirde musâfaha muhaddi-
sin þeyhiyle Müslim arasýnda meydana gel-
mektedir.

Bir baþka tanýma göre musâfaha daha
sonraki tabakadan bir muhaddisin, meþ-
hur musanniflerden birinin talebesiyle bir
hadisi ayný sayýdaki râvi vasýtasýyla, ancak
farklý tariklerle Hz. Peygamber’den riva-
yet etmesidir (Ali el-Karî, s. 628). Bu du-
rumda muhaddisin þeyhiyle musannifin
talebesi arasýnda müsâvat, muhaddisle
musannifin talebesi arasýnda musâfaha
gerçekleþmiþ olur. Musâfahada senedin
mutlaka Resûl-i Ekrem’e ulaþma zorun-
luluðu yoktur; sahâbî, tâbiî veya tebeu’t-
tâbiînde birleþmesi de mümkündür. Hz.
Peygamber’e ulaþan musâfahayý mutlak
âlî isnad olarak görenler de vardýr (M. Ab-
dürraûf el-Münâvî, II, 246).

Musâfahanýn gerçekleþmesi için ayný sa-
yýda râvi tarafýndan rivayet edilmesi þart
koþulan meþhur musannifin isnadýnýn nâ-
zil, daha sonraki bir tabakadan musâfaha
hâsýl olan muhaddisin isnadýnýn ise âlî ol-
masý gerekir. Musâfahaya konu olan isna-
dýn birkaç tabaka sonraya ait olmasý ge-
rekli sayýldýðý için ayný devirde yaþayýp ayný
yýllarda vefat eden kimseler arasýnda mu-
sâfaha meydana gelmez. Meþhur musan-
niflerden zaman itibariyle uzaklaþýldýkça
musâfaha örneði bulmak zorlaþýr. Musâfa-
haya hadis talebesinin hadise ilgisini art-
týrmak için önem verilmiþtir.

Musâfaha ile ilgili olarak Reþîd el-Attâr
(Ebü’l-Hüseyin Yahyâ b. Ali) el-Mu½âfa¼ât,
Süleyman b. Hamza el-Makdisî el-Mu½â-
fa¼ât ve’l-muvâfašåtü’l-£avâlî, Abdül-
latîf b. Abdülmün‘im el-Harrânî el-Mu-
½âfa¼ât, Ömer b. Muhammed b. Mansûr
Ýbnü’l-Hâcib el-Mu½âfahât ve’l-muvâfa-
šåt ve’l-ebdâl ve e¼âdî¦ü £avâlî, Ebû
Abdullah Muhammed b. Ýbrâhim el-Mak-
disî el-Mu½âfa¼âtü’l-£avâlî, Ebû Bekir
Ýbnü’l-Arabî ve Berkanî Mu½âfa¼âtü
Müslim ve’l-BuÅârî adlý eserleri kaleme
almýþlardýr (Kettânî, s. 356-362).
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Birbirine benzeyen harfleri
yanlýþ okunarak nakledilen hadis.

˜ ™

Sözlükte “sayfayý yanlýþ yazmak veya
okumak, benzer harfleri hatalý okuyup ri-
vayet etmek” mânasýna gelen tashîf mas-
darýndan sýfat olan musahhaf kelimesi, te-
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rim olarak sened veya metninde yazýlýþý
birbirine benzeyen harfleri yanlýþ okuna-
rak nakledilen hadisi ifade eder. Hadisi bu
þekilde nakletmeye tashîf, hatalý nakleden
râviye de sahafî denir.

Ýlk asýrlardan itibaren Ýbn Hacer el-As-
kalânî’ye kadar (ö. 852/1448) bütün mu-
haddisler musahhaf ve muharref terim-
lerine ayný anlamý vermekle birlikte (bk.
MUHARREF) musahhaf daha yaygýn bi-
çimde kullanýlmýþtýr. Bu iki terime farklý
mânalar yükleyen Ýbn Hacer el-Askalânî
musahhafý yazýlýþlarý birbirine benzeyen
harflerde nokta deðiþikliði, muharrefi de
kelimelerde hareke, harf ve hat deðiþikliði
yapýlarak nakledilen hadis þeklinde ta-
nýmlamýþtýr. Ancak Ýbn Hacer’in de bu
ayýrýma baðlý kalmadýðý ve iki terimi bir-
birinin yerine kullandýðý görülmekte (Ce-
mâl Üstîrî, s. 35-39), bu da onun eserleri-
nin birçoðunu kaleme aldýktan sonra böy-
le bir ayýrým yapma gereðini duyduðunu
göstermektedir. Bu ayýrým daha sonraki
hadis usulcüleri tarafýndan benimsenmiþ
ve bu iki terim ayrý ayrý ele alýnmýþtýr.

Muhaddisler, hadisi semâ ve kýraat yo-
luyla deðil elde ettikleri sahîfelerden riva-
yet edenlere sahafî demiþler ve onlarýn ri-
vayetinin makbul olmadýðýný söylemiþler-
dir. Nitekim Eyyûb es-Sahtiyânî, Þu‘be b.
Haccâc’a, “Hilâs b. Amr el-Hecerî’den riva-
yette bulunma, çünkü o sahafîdir” tavsi-
yesinde bulunmuþ (Ýbn Ebû Hâtim, III,
402), Sevr b. Yezîd, “Sahafî, kimseye fet-
va veremez” demiþ (Hatîb el-Baðdâdî, el-
Faš¢h ve’l-mütefašših, II, 97), Saîd b. Ab-
dülazîz de, “Sahafîden hadis almayýnýz”
diye râvileri uyarmýþtýr (Hasan b. Abdul-
lah el-Askerî, I, 7).

Sahafînin yaptýðý ile, muteber hadis na-
kil metotlarýndan vicâde tarikiyle nakilde
bulunan kimsenin yaptýðý iþ birbirine ya-
kýn olmakla birlikte aralarýnda fark vardýr.
Vicâde yoluyla nakilde bulunan kimse ha-
dislerinin sadece bir kýsmýný sahîfeden nak-
leder; onun bu türden rivayetleri belli olup
hatasý ya hiç yoktur veya son derece az-
dýr. Sahafî ise rivayetlerinin büyük bir kýs-
mýný sahîfeden aldýðý ve sahîfeden rivayet
etmeyi âdet haline getirdiði için rivayette
bulunurken pek çok hata yapar. Bu sebep-
le vicâde yoluyla hadis alýp nakletmede bir
sakýnca görülmezken sahafînin rivayeti bir
“âfet” sayýlýr, bu yüzden sahafî tabiri de
cerh lafýzlarýndan biri kabul edilir (Ýbn
Ebû Hâtim, II, 31). Musahhaf hadis esa-
sen sahih olsa da makbul deðildir.

Tashîf genellikle yanlýþ duyma veya yan-
lýþ okumadan kaynaklanýr ve yazýlýþlarý bir-

birine benzeyen, noktalarý sayesinde ayrý-
labilen harflerde daha çok görülür. ����’i
����, �����’ý ����� ve ���’i ��� okumak se-
nedde tashîfin, �����א ���� �� ���� א��� ifa-
desini �����א ���� �� ���� א��� þeklinde oku-
mak ise metinde tashîfin örnekleridir.

Meþhur ve güvenilir muhaddisler de za-
man zaman tashîf hatasýna düþmüþlerdir.
Ahmed b. Hanbel’e göre tashîften kurtu-
lan olmamýþ (Hatîb el-Baðdâdî, el-Câmi£,
I, 270), Ali b. Medînî’ye göre ise bundan
sadece dört kiþi kurtulabilmiþtir (Ýbn Re-
ceb, I, 161).

Hamza el-Ýsfahânî’nin Kitâbü’t-Tenbîh
£alâ ¼udû¦i’t-ta½¼îf’i (nþr. Muhammed
Hasan Âl-i Yâsîn, Baðdat 1387/1967-68;
nþr. Muhammed Es‘ad Tales, Dýmaþk 1388/
1968), Hasan b. Abdullah el-Askerî’nin Ta½-
¼îfâtü’l-mu¼addi¦în’i (nþr. Mahmûd Ah-
med Mîre, I-III, Kahire 1402/1982; nþr. Ah-
med Abdüþþâfî, Beyrut 1408/1988) ve Þer-
¼u mâ yeša£u fîhi’t-ta½¼îf ve’t-ta¼rîf’i
(nþr. Abdülazîz Ahmed, Kahire 1383/1963;
nþr. Muhammed Yûsuf, Dýmaþk 1401/
1981), Dârekutnî’nin Ta½¼îfü’l-mu¼addi-
¦în’i (Ýbn Hayr, s. 204), Hatîb el-Baðdâdî’-
nin TelÅî½ü’l-müteþâbih fi’r-resm ve ¼i-
mâyetü mâ eþkele minhü £an bevâdi-
ri’t-ta½¼îf ve’l-vehm’i (nþr. Sükeyne eþ-
Þihâbî, I-II, Dýmaþk 1405/1985), Belatî’nin
et-Ta½¼îf ve’t-ta¼rîf’i (Keþfü’¾-¾unûn, I,
411), Safedî’nin Ta½¼î¼u’t-ta½¼îf ve ta¼-
rîrü’t-ta¼rîf’i (nþr. Seyyid eþ-Þerkavî, Ka-
hire 1407/1987) ve Süyûtî’nin et-Ta½rîf (et-
Ta¹rîf) fi’t-ta½¼îf’i (et-Ta½¼îf fi’l-¼adî¦i’þ-þe-
rîf) (nþr. Ali Hüseyin el-Bevvâb, Riyad 1409/
1988) musahhaf ve muharref rivayetlerin
birlikte ele alýndýðý baþlýca eserlerdir. Ce-
mâl Üstîrî et-Ta½¼îf ve e¦eruhû fi’l-¼a-
dî¦ ve’l-fýšh ve cühûdü’l-mu¼addi¦în
fî mükâfe¼atih adlý yüksek lisans çalýþ-
masýnda (Riyad 1418/1997) konuyu ayrýn-
týlý biçimde incelemiþtir.
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Osmanlý sarayýnda
padiþahýn yanýnda bulunan

ve bir nevi danýþmanlýk yapan 
görevli.
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Sohbet kökünün “mufâale” kalýbýndan
türeyen musâhib kelimesi “sohbet ehli
kimse, arkadaþ, dost” anlamýna gelir. Os-
manlý saray teþkilâtýnda saraydaki görev-
liler içinde vezir ve beylerbeyilerinden pa-
diþaha danýþmanlýk yapan, kiþiliði ve bil-
gisiyle temayüz ederek ona arkadaþlýkta bu-
lunanlar için kullanýlmýþtýr. Daha çok eð-
lence arkadaþý, þiir ve þarký söyleyerek pa-
diþahýn hoþ vakit geçirmesini saðlayan ne-
dimden farký resmî bir özellik taþýmasý,
devlet iþlerinde, iç ve dýþ meselelerde gö-
rüþlerine baþvurulan bir görevli olmasýdýr.
Bununla birlikte her iki kelimeye ayný mâ-
nayý yükleyen ifadelere de bazý kaynaklar-
da rastlanýr. Burada temel olgu her ikisi-
nin de padiþahý özel olarak eðlendiren ve
bilgilendiren kimseler olmasýdýr. XVI. yüz-
yýl sonlarýnda Osmanlý tarihçisi Selânikî res-
mî görevli unvaný ile Celâl Bey’den musâ-
hib þeklinde söz ederken III. Murad’ý eð-
lendiren, türlü maskaralýklar yapan cüce
Nasuh’u nedim olarak anar (Târih, s. 42,
353). Koçi Bey de devlet iþlerine karýþan
nedimlerden bahseder (Risâle, s. 31).

XV. yüzyýla ait ilk Osmanlý kroniklerinde
ve Fâtih Kanunnâmesi’nde musâhib keli-
mesine rastlanmaz, ancak XVI. yüzyýl kay-
naklarýnda bu tabir geçer. Lutfi Paþa’nýn,
“Mülûk nedimsiz ve musâhibsiz olmaz, am-
mâ ...  mesâlih-i halka karýþmamak gerek-
tir” ifadesi bu duruma açýklýk kazandýrýr
(Âsafnâme, s. 7). Burada onlarýn devlet iþ-
lerine karýþmamasý gerektiði belirtilir. Bu-
na göre resmî bir görevli olarak deðil pa-
diþahýn yakýnýnda hoþsohbet, þahsî iþlerin-
de ona yardýmcý bir þahsýn mevcut olduðu
söylenebilir. Daha önce Yýldýrým Bayezid’in
kaynaklarda “mashara” adýyla zikredilen
bir kulunun nedim veya musâhibe benzer
bir konumda bulunduðu ve padiþah üze-
rinde etkili olduðu anlaþýlýr (Neþrî, I, 337).


