el-MUSANNEF

de bu rakam 37.943 olarak tesbit edilmiþtir. Aralarýnda pek çok mükerrerin de bulunduðu rivayetlerin büyük bir kýsmý onun
yukarýda zikredilen hocalarý gibi güvenilir
âlimlerden nakledilmiþ, daha az nakilde
bulunduðu diðer hocalarýnýn da güvenilir
olduðu anlaþýlmýþtýr. Buhârî ve Müslim’in
sahihleri baþta olmak üzere hadis kitaplarýnýn çoðunda ve Ýslâmî ilimlerin diðer
dallarýna ait pek çok eserde el-Mu½annef’ten iktibas edilmiþ rivayetlere yer verilmiþ, Buhârî’nin Ýbn Ebû Þeybe’den otuz,
Müslim’in 1540 hadis naklettiði belirtilmiþtir (Ýbn Hacer, VI, 4). Ýbn Ebû Þeybe’nin hadis kabul þartlarýna dair bilgi bulunmamakla birlikte onun kendisinden hadis
aldýðý hocasýnýn veya nakilde bulunduðu
râvinin güvenilir olmasýyla yetindiði, seneddeki diðer râviler ve senedin durumu
hakkýnda araþtýrma yapmadýðý anlaþýlmaktadýr.
Eserde dikkat çeken en önemli hususlardan biri Ebû Hanîfe ile ilgili bölümdür.
Ebû Hanîfe’nin mezhep metoduna karþý
olan Ýbn Ebû Þeybe, bu konudaki muhalefetini eserinde “Kitâbü’r-Red .alâ Ebî
Hanîfe” baþlýðý altýnda ortaya koymuþ ve
burada Ebû Hanîfe’nin 124 meselede Hz.

Peygamber’den gelen hadislere muhalefet ettiðini ispat amacýyla 485 rivayet nakletmiþtir. Onun tesbit ve iddialarýna Abdülkadir el-Kureþî, ed-Dürerü’l-münîfe
fi’r-red £alâ Ýbn Ebî Þeybe fîmâ evredehû £alâ Ebî ¥anîfe (Keþfü’¾-¾unûn, I,
750), Kasým b. Kutluboða el-Ecvibe £an
i£tirâ²âti Ýbn Ebî Þeybe £alâ Ebî ¥anîfe
(a.g.e., I, 12), M. Zâhid Kevserî, en-Nüketü’¹-¹arîfe fi’t-te¼addü¦ £an rudûdi Ýbn
Ebî Þeybe £alâ Ebî ¥anîfe (Kahire 1365)
adýyla reddiyeler yazarak cevap vermiþlerdir. el-Mu½annef’in bu bölümü Urduca tercümesiyle birlikte müstakil olarak da
basýlmýþtýr (Delhi 1333). Atâullah Þahyâr
(Atawuxi Jiaerfu) Ýbn Ebî Þeybe’nin Ebû
Hanîfe’ye Ýtirazlarý adlý bir doktora çalýþmasý yapmýþtýr (2002, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Ýstanbul kütuphanelerinde birçok yazma nüshasý bulunan el-Mu½annef ilk defa Abdülhâlik el-Efganî (I-IV) ve Muhtâr
Ahmed en-Nedvî (V-XV) tarafýndan tahkik
edilerek el-Kitâbü’l-Mu½annef fi’l-e¼âdî¦ ve’l-â¦âr adýyla neþredilmiþ (Bombay 1386-1403), ardýndan bir cilt ilâvesiyle Pakistan’da yeniden basýlmýþtýr (Karaçi
1406/1986). Semîr Tâhâ el-Meczûb danýþ-

Ýbn Ebû Þeybe’nin el-Mu½annef adlý eserinin I. cildinin ilk iki sayfasý (Nuruosmaniye Ktp., nr. 1215)

manlýðýnda Muhammed Selîm Ýbrâhim
Semâre ve üç arkadaþý Hindistan baskýsýný esas alarak Fihrisü e¼âdî¦ ve â¦âri’l-Kitâbi’l-Mu½annef adýyla hadislere ve
râvilere göre geniþ bir fihrist hazýrlamýþlardýr (I-IV, Beyrut 1409/1989). el-Mu½annef’i Kemâl Yûsuf el-Hût el-Kitâbü’lMu½annef fi’l-e¼âdî¦ ve’l-â¦âr (I-VII,
Beyrut 1409/1989), Saîd el-Lehhâm bir
fihrist ilâvesiyle el-Mu½annef fi’l-e¼âdî¦
ve’l-â¦âr (I-VIII, Beyrut 1414/1994) ismiyle
yeniden neþretmiþtir. Ümmü Abdullah
bint Mahrûs el-Aselî, el-Mu½annef’in Abdürrezzâk es-San‘ânî’nin el-Mu½annef’i ile
birlikte bir fihristini hazýrlamýþtýr (I-II, Riyad 1408/1987). Ömer b. Garâme el-Amravî de eserin kaybolduðu belirtilen IV. cildin baþ tarafýndan bir bölümünü el-Mu½annef: el-Æýsmü’l-evvel mine’l-cüzßi’r-râbi£: el-Cüzßü’l-mefš†d adýyla yayýmlamýþtýr (Riyad 1408).
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Ebû Bekr b. Hidâyetillâh el-Kûrânî
el-Merîvânî el-Hüseynî
(ö. 1014/1605)
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Þâfiî âlimi ve biyografi yazarý.
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Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Babasýnýn adýna nisbetle Ýbn Hidâyetullah
olarak, çok eser verdiði için de “Musannif” lakabýyla tanýnýr. Kürt asýllý, tasavvuf
ehli ve seyyid olduðu, bir süre Medine’de
yaþadýðý kaydedilir. Yetiþtirdiði birçok talebe arasýnda yalnýz oðlu Abdülkerîm’in
adý anýlmaktadýr. Muhibbî, Abdülkerîm’in
talebelerinden ve dönemin Nakþibendî 238
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MUSANNÝFEK

Þâfiî ulemâsýnýn önde gelenlerinden Burhâneddin Ýbrâhim b. Hasan el-Kûrânî eþÞehrezûrî’nin Musannif’ten rivayette bulunduðunu naklediyorsa da (ƒulâ½atü’le¦er, I, 110) bu zat 1025’te (1616) doðduðuna göre Musannif’ten rivayeti oðlu veya bir baþkasý vasýtasýyla olmalýdýr. Musannif, Ýran’ýn Kürdistan bölgesindeki Merivan
kasabasýna baðlý Çûr köyünde vefat etti.
Kaynaklarda Musannif’in yalnýz Þâfiî tabakatýna dair eseriyle Abdülkerîm b. Muhammed er-Râfiî’nin el-Mu¼arrer’ine yazdýðý üç ciltlik bir þerhten, Farsça kaleme
aldýðý Sirâcü’¹-¹arîš ve Riyâ²ü’l-Åulûd
adlý iki kitabýndan söz edilmekte, Kâtib Çelebi el-Mu¼arrer’e yazdýðý þerhin adýnýn
el-Vu²û¼ olduðunu belirtmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1613). ªabašåtü’þ-Þâfi£iyye (ªabašåtü’l-Mu½annif), Ýmam Þâfiî’den müellifin yaþadýðý X. (XVI.) yüzyýla kadar gelen tanýnmýþ Þâfiî fukahasýnýn hayatýna dairdir. Yüzyýllara ayrýlarak düzenlenen eserde âlimler vefat tarihine göre
sýralanmýþtýr. 200 civarýnda biyografi ihtiva eden ve bazý âlimler hakkýnda bir- iki
satýrlýk bilgiyle yetinilen bu muhtasar eser,
daha önceki Þâfiî tabakat kitaplarýna dayanmasý sebebiyle orijinal bir özellik taþýmamaktadýr. Kitabýn Baðdat’ta el-Methafü’l-Irâký’de (nr. 8676), Þam’da Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de (nr. 6164) ve Ýstanbul’da Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde (nr.
3159, vr. 113b-145b) birer yazma nüshasý
tesbit edilmiþtir. Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin
ªabašåtü’l-fušahâßsýnýn arkasýnda basýlan eseri (Baðdad 1356) daha sonra Âdil
Nüveyhiz, bu çok hatalý baský ile yerini belirtmediði bir yazma nüshasýnýn filmini
karþýlaþtýrýp diðer kaynaklardan faydalan-

mak suretiyle yeniden neþretmiþtir (Beyrut 1971, 1979, 1402/1982).
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Alâüddîn Alî b. Muhammed b. Mes‘ûd
el-Bistâmî eþ-Þahrûdî
(ö. 875/1470)
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Osmanlý âlimi.
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803’te (1400-1401) Horasan’a baðlý Bistâm kasabasý yakýnlarýndaki Þahrûd köyünde doðdu. Fahreddin er-Râzî’nin soyundandýr. Genç yaþta eser telif etmeye baþladýðý için Musannifek (küçük yazar) lakabýyla tanýndý. 812 (1409-10) yýlýnda öðrenim görmek için kardeþiyle birlikte gittiði
Herat’ta Teftâzânî’nin öðrencisi Celâleddin Yûsuf el-Evbehî’den ve Kutbuddin Ahmed b. Muhammed el-Herevî’den ders aldý. Abdülazîz b. Ahmed el-Ebherî’den Þâfiî
fýkhý, Fasîhuddin Muhammed b. Muham-

Musannifek’in

Tu¼fetü’s-selâ¹în
adlý eserinin
ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi,
nr. 1663/5)

med’den Hanefî fýkhý okudu. Bu arada tasavvufa ilgi duyarak Zeynüddin el-Hâfî’nin
halifelerinden birinden biat aldý. 842’de
(1438) Anadolu’ya geçerek Konya’da müderrislik yaptý. Buradaki öðrencileri arasýnda Karamânî Mehmed Paþa da vardýr.
Daha sonra Bursa’daki Sultâniye Medresesi’nde hocalýk yaptý ve Fâtih Sultan Mehmed’in sadrazamý Mahmud Paþa’nýn daveti üzerine Ýstanbul’a gitti. Padiþahýn takdirini kazanarak kendisine 80 akçe yevmiye verildi. Fâtih Sultan Mehmed’in 867
(1463) yýlýndaki Bosna seferine katýldý. Padiþahýn talebiyle, Sadrazam Mahmud Paþa
tarafýndan Bosna kralýna verilen kapitülasyonun ilgasýna dair bir fetvasý bulunduðu
nakledilir. Eserlerini Sahn-ý Semân medreselerine vakfeden Musannifek Ýstanbul’da vefat etti ve Eyüp Kabristaný’na
defnedildi.
Eserleri. 1. Tu¼fetü’s-selâ¹în (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1663/5). 2. Tu¼fe-i Ma¼mûdiyye (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1342). Farsça yazýlan kitap Sadrazam Mahmud Paþa’ya ithaf edilmiþtir.
Eser, Þâbanzâde Mehmed Efendi tarafýndan Tercüme-i Tuhfe-i Mahmûd
Muhteþem adýyla Türkçe’ye çevrilmiþtir
(Ýstanbul 1285/1868). 3. el-¥udûd ve’la¼kâm. Müellifin hayatýnýn sonlarýna
doðru telif ettiði eser, Hanefî fýkýh kitaplarýnýn sistematiði dikkate alýnarak fýkýh
bablarýna göre düzenlenmiþtir. Fýkýh terimleri sözlüðü tarzýnda yazýlmakla birlikte zaman zaman konuyla ilgili fýkhî hükümler de zikredilmiþtir (nþr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd – Ali Mahmûd Muavvaz, Beyrut 1411/1991). 4. eþ-Þifâß fî tefsîri kelâmi’llâhi’l-münzel mine’s-semâß. Mülteša’l-ba¼reyn (Süleymaniye
Ktp., Fâtih, nr. 636) ve Fâtih Sultan Mehmed adýna telif edildiðinden el-Mu¼ammediyye (Süleymaniye Ktp., Reþid Efendi, nr. 54; Ayasofya, nr. 285) olarak da bilinir. Kâtib Çelebi, kitabý el-Mu¼ammediyye ve Mülteša’l-ba¼reyn þeklinde iki
farklý eser diye kaydeder (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1618, 1816). Tefsirin kütüphanelerde
mevcut nüshalarýnýn önemli kýsmý Mürselât - Nâs arasýndaki sûrelerin, bir kýsmý da
sadece Fâtiha sûresinin tefsirini içermektedir. Aðýrlýklý olarak Farsça ve kýsmen
Arapça telif edilen eser, dirâyet metoduna göre kaleme alýnmýþ olmakla birlikte
zaman zaman rivayet metoduna baþvurulduðu da görülmektedir. 5. ¥allü’r-rumûz fî keþfi’l-künûz (Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 2611; Þehid Ali Paþa, nr. 1169).
Tasavvufa dairdir. 6. et-Ta¼rîr Þer¼u Kitâbi’l-Pezdevî fî u½ûli’l-fýšh (Süleyma-
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