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MUSANNÝFEK

Þâfiî ulemâsýnýn önde gelenlerinden Bur-
hâneddin Ýbrâhim b. Hasan el-Kûrânî eþ-
Þehrezûrî’nin Musannif’ten rivayette bu-
lunduðunu naklediyorsa da (ƒulâ½atü’l-
e¦er, I, 110) bu zat 1025’te (1616) doðdu-
ðuna göre Musannif’ten rivayeti oðlu ve-
ya bir baþkasý vasýtasýyla olmalýdýr. Musan-
nif, Ýran’ýn Kürdistan bölgesindeki Merivan
kasabasýna baðlý Çûr köyünde vefat etti.

Kaynaklarda Musannif’in yalnýz Þâfiî ta-
bakatýna dair eseriyle Abdülkerîm b. Mu-
hammed er-Râfiî’nin el-Mu¼arrer’ine yaz-
dýðý üç ciltlik bir þerhten, Farsça kaleme
aldýðý Sirâcü’¹-¹arîš ve Riyâ²ü’l-Åulûd
adlý iki kitabýndan söz edilmekte, Kâtib Çe-
lebi el-Mu¼arrer’e yazdýðý þerhin adýnýn
el-Vu²û¼ olduðunu belirtmektedir (Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1613). ªabašåtü’þ-Þâfi£iy-
ye (ªabašåtü’l-Mu½annif), Ýmam Þâfiî’-
den müellifin yaþadýðý X. (XVI.) yüzyýla ka-
dar gelen tanýnmýþ Þâfiî fukahasýnýn ha-
yatýna dairdir. Yüzyýllara ayrýlarak düzen-
lenen eserde âlimler vefat tarihine göre
sýralanmýþtýr. 200 civarýnda biyografi ih-
tiva eden ve bazý âlimler hakkýnda bir- iki
satýrlýk bilgiyle yetinilen bu muhtasar eser,
daha önceki Þâfiî tabakat kitaplarýna da-
yanmasý sebebiyle orijinal bir özellik taþý-
mamaktadýr. Kitabýn Baðdat’ta el-Metha-
fü’l-Irâký’de (nr. 8676), Þam’da Dârü’l-kü-
tübi’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 basý-
lan eseri (Baðdad 1356) daha sonra Âdil
Nüveyhiz, bu çok hatalý baský ile yerini be-
lirtmediði bir yazma nüshasýnýn filmini
karþýlaþtýrýp diðer kaynaklardan faydalan-

mak suretiyle yeniden neþretmiþtir (Bey-
rut 1971, 1979, 1402/1982).
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Alâüddîn Alî b. Muhammed b. Mes‘ûd
el-Bistâmî eþ-Þahrûdî

(ö. 875/1470)

Osmanlý âlimi.
˜ ™

803’te (1400-1401) Horasan’a baðlý Bis-
tâm kasabasý yakýnlarýndaki Þahrûd kö-
yünde doðdu. Fahreddin er-Râzî’nin soyun-
dandýr. Genç yaþta eser telif etmeye baþ-
ladýðý için Musannifek (küçük yazar) laka-
býyla tanýndý. 812 (1409-10) yýlýnda öðre-
nim görmek için kardeþiyle birlikte gittiði
Herat’ta Teftâzânî’nin öðrencisi Celâled-
din Yûsuf el-Evbehî’den ve Kutbuddin Ah-
med b. Muhammed el-Herevî’den ders al-
dý. Abdülazîz b. Ahmed el-Ebherî’den Þâfiî
fýkhý, Fasîhuddin Muhammed b. Muham-

med’den Hanefî fýkhý okudu. Bu arada ta-
savvufa ilgi duyarak Zeynüddin el-Hâfî’nin
halifelerinden birinden biat aldý. 842’de
(1438) Anadolu’ya geçerek Konya’da mü-
derrislik yaptý. Buradaki öðrencileri ara-
sýnda Karamânî Mehmed Paþa da vardýr.
Daha sonra Bursa’daki Sultâniye Medre-
sesi’nde hocalýk yaptý ve Fâtih Sultan Meh-
med’in sadrazamý Mahmud Paþa’nýn da-
veti üzerine Ýstanbul’a gitti. Padiþahýn tak-
dirini kazanarak kendisine 80 akçe yev-
miye verildi. Fâtih Sultan Mehmed’in 867
(1463) yýlýndaki Bosna seferine katýldý. Pa-
diþahýn talebiyle, Sadrazam Mahmud Paþa
tarafýndan Bosna kralýna verilen kapitülas-
yonun ilgasýna dair bir fetvasý bulunduðu
nakledilir. Eserlerini Sahn-ý Semân med-
reselerine vakfeden Musannifek Ýstan-
bul’da vefat etti ve Eyüp Kabristaný’na
defnedildi.

Eserleri. 1. Tu¼fetü’s-selâ¹în (Süleyma-
niye Ktp., Esad Efendi, nr. 1663/5). 2. Tu¼-
fe-i Ma¼mûdiyye (TSMK, Emanet Hazi-
nesi, nr. 1342). Farsça yazýlan kitap Sad-
razam Mahmud Paþa’ya ithaf edilmiþtir.
Eser, Þâbanzâde Mehmed Efendi tara-
fýndan Tercüme-i Tuhfe-i Mahmûd
Muhteþem adýyla Türkçe’ye çevrilmiþtir
(Ýstanbul 1285/1868). 3. el-¥udûd ve’l-
a¼kâm. Müellifin hayatýnýn sonlarýna
doðru telif ettiði eser, Hanefî fýkýh kitap-
larýnýn sistematiði dikkate alýnarak fýkýh
bablarýna göre düzenlenmiþtir. Fýkýh te-
rimleri sözlüðü tarzýnda yazýlmakla birlik-
te zaman zaman konuyla ilgili fýkhî hü-
kümler de zikredilmiþtir (nþr. Âdil Ah-
med Abdülmevcûd – Ali Mahmûd Muav-
vaz, Beyrut 1411/1991). 4. eþ-Þifâß fî tef-
sîri kelâmi’llâhi’l-münzel mine’s-se-
mâß. Mülteša’l-ba¼reyn (Süleymaniye
Ktp., Fâtih, nr. 636) ve Fâtih Sultan Meh-
med adýna telif edildiðinden el-Mu¼am-
mediyye (Süleymaniye Ktp., Reþid Efen-
di, nr. 54; Ayasofya, nr. 285) olarak da bili-
nir. Kâtib Çelebi, kitabý el-Mu¼ammediy-
ye ve Mülteša’l-ba¼reyn þeklinde iki
farklý eser diye kaydeder (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1618, 1816). Tefsirin kütüphanelerde
mevcut nüshalarýnýn önemli kýsmý Mürse-
lât -Nâs arasýndaki sûrelerin, bir kýsmý da
sadece Fâtiha sûresinin tefsirini içermek-
tedir. Aðýrlýklý olarak Farsça ve kýsmen
Arapça telif edilen eser, dirâyet metodu-
na göre kaleme alýnmýþ olmakla birlikte
zaman zaman rivayet metoduna baþvu-
rulduðu da görülmektedir. 5. ¥allü’r-ru-
mûz fî keþfi’l-künûz (Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 2611; Þehid Ali Paþa, nr. 1169).
Tasavvufa dairdir. 6. et-Ta¼rîr Þer¼u Ki-
tâbi’l-Pezdevî fî u½ûli’l-fýšh (Süleyma-
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niye Ktp., Fâtih, nr. 1324). 7. Þer¼u’l-Hi-
dâye (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
637). Mergýnânî’ye ait eserin þerhidir. Ki-
tapta Þemsüleimme es-Serahsî, Debûsî,
Pezdevî ve Hâfýzuddin en-Nesefî gibi âlim-
lerin çalýþmalarýyla kendisinin et-Ta¼rîr
isimli eserine sýkça müracaat edilmiþtir.
8. Þer¼u’þ-Þemsiyye. Ali b. Ömer el-Kâ-
tibî’ye ait eserin þerhidir (Süleymaniye
Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 1792; Esad Efen-
di, nr. 1956). 9. Þer¼u’l-Me½âbî¼. Ferrâ
el-Begavî’nin Me½âbî¼u’s-sünne adlý ki-
tabýnýn þerhidir (Süleymaniye Ktp., Fâtih,
nr. 966). 10. Þer¼u’l-Emâlî. Ali b. Osman
el-Ûþî’nin Mâtürîdiyye akaidine dair man-
zum risâlesinin þerhidir (Süleymaniye Ktp.,
Yazma Baðýþlar, nr. 336). 11. Þer¼u’l-£Alâ-
ša. Mahmûd el-Antâkî’ye ait eserin þerhi-
dir (Ýstanbul 1274). 12. Þer¼u’l-Æa½îde-
ti’l-£ayniyye. Ýbn Sînâ’nýn el-Æa½îdetü’l-
£ayniyyetü’r-rû¼iyye fi’n-nefs adlý risâ-
lesinin þerhidir (Süleymaniye Ktp., Kasi-
decizâde Süleyman Sýrrý Efendi, nr. 697).
13. Þer¼u’l-Višåye. Tâcüþþerîa’nýn Vi-
šåyetü’r-rivâye adlý kitabýnýn þerhidir
(Süleymaniye Ktp., Reþid Efendi, nr. 228,
229). 14. Þer¼u’l-Lübâb fi’n-na¼v. Mu-
hammed b. Muhammed el-Ýsferâyînî’nin
el-Lübâb fi’n-na¼v isimli eserinin þerhi-
dir (Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr.
1494). 15. Þer¼u’l-Mi½bâ¼. Mutarrizî’nin
el-Mi½bâ¼ fi’n-na¼v adlý kitabýnýn þer-
hidir (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5032).
16. el-Kevâkibü’d-dürriyye þer¼u Æa-
½îdeti’l-bürde (Süleymaniye Ktp., Kýlýç
Ali Paþa, nr. 712). 17. er-Reþâd fî þer¼i
Ýrþâdi’l-hâdî. Teftâzânî’ye ait eserin
þerhidir (Süleymaniye Ktp., Amcazâde Hü-
seyin Paþa, nr. 417; Pertev Paþa, nr. 542).
Bu eserle ilgili olarak Halil Özcan tarafýn-
dan doktora çalýþmasý yapýlmýþtýr (2003,
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü). 18. ¥âþiyetü’t-Telvî¼ (Süleyma-
niye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 1951). Ta-
mamlanmamýþtýr. 19. ¥âþiye £ale’l-
Mu¹avvel (Süleymaniye Ktp., Pertev Pa-
þa, nr. 528; Þehid Ali Paþa, nr. 2187). 20.
¥âþiye £alâ þer¼i’l-Miftâ¼ li’s-Seyyid
(Süleymaniye Ktp., Damad Ýbrâhim Paþa,
nr. 1012; Hekimoðlu Ali Paþa, nr. 867).
Seyyid Þerîf el-Cürcânî’nin el-Mi½bâ¼ adlý
Miftâ¼u’l-£ulûm þerhinin hâþiyesidir. 21.
¥âþiye £alâ þer¼i £Ašåßidi’n-Nesefiyye
(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 3076). 22.
¥âþiye £alâ þer¼i Me¹âli£i’l-envâr (Sü-
leymaniye Ktp., Fâtih, nr. 2611). Sirâced-
din el-Urmevî’nin Me¹âli£u’l-envâr’ýna
Mahmûd b. Abdurrahman el-Ýsfahânî ta-
rafýndan yazýlmýþ þerhin hâþiyesidir. 23.
¥âþiye £ale’l-Keþþâf (Süleymaniye Ktp.,

Lâleli, nr. 326). 24. MuÅta½arü’l-Munta-
¾am ve mültešatü’l-mültezem. Ýbnü’l-
Cevzî’nin el-Munta¾am isimli kitabýnýn ih-
tisarýdýr (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 447).
Musannifek’in bunlarýn dýþýnda Necmed-
din en-Nesefî’nin hilâf ilmine dair el-Man-
¾ûmetü’n-Nesefiyye adlý eserini þerhet-
tiði belirtilmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1868). Bazý kütüphane kayýtlarýnda Mu-
sannifek’e nisbet edilen I½¹ýlâ¼ât-ý fuša-
hâß isimli kitabýn (meselâ bk. Süleymaniye
Ktp., Hasan Hüsnü Paþa, nr. 313/3) ona ait
olmadýðý tesbit edilmiþtir (Cici, s. 173).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Taþköprizâde, eþ-Þešåßiš, s. 162-167; a.mlf.,
Miftâ¼u’s-sa£âde, I, 187-189; Mecdî, Þekåik Ter-
cümesi, s. 184-187; Keþfü’¾-¾unûn, I, 67-68, 113;
II, 1145, 1332, 1341, 1480, 1618, 1816, 1868;
Ýbnü’l-Ýmâd, Þe×erât, VII, 319-321; Þevkânî, el-
Bedrü’¹-¹âli £, I, 497; Leknevî, el-Fevâßidü’l-behiy-
ye, s. 192-194; Brockelmann, GAL, II, 234; Suppl.,
II, 329; Hediyyetü’l-£ârifîn, I, 735; Ömer Nasuhi
Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Ankara 1960, II,
420-422; Ziya Demir, Osmanlý Müfessirleri ve Tef-
sir Çalýþmalarý -Kuruluþtan X/XVI. Asrýn Sonu-
na Kadar- (doktora tezi, 1994), MÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü, s. 117-123; Hüseyin Yazýcý, “Alâed-
dîn Ali b. Mahmûd el-Bistâmî”, Yeni Türk Ýslâm
Ansiklopedisi, Ýstanbul 1995, örnek fasikül, s.
49-50; Recep Cici, Osmanlý Dönemi Ýslâm Hu-
kuku Çalýþmalarý, Bursa 2001, s. 171-184; “Bis-
tâmî”, ÝA, II, 650; J. T. P. de Bruijn, “Musannifak”,
EI 2 (Ýng.), VII, 663.

ÿM. Kâmil Yaþaroðlu

– —
MUSARRA‘

(bk. TASRÎ‘).
˜ ™

– —
MUSARRÂT

א�����א� ) )

Alýcýyý aldatmak amacýyla
satýþa çýkarýlmadan önce 

bir müddet sütü saðýlmamýþ hayvan.
˜ ™

Sözlükte “biriktirmek, toplamak, tut-
mak” anlamýndaki sary (bazý dilcilere gö-
re “baðlamak” anlamýndaki sarr) kökün-
den türetilen musarrât, sütü bol gözük-
sün diye satýmdan önce birkaç gün saðýl-
mamýþ süt hayvanýný ifade eder. Bu þekil-
de sütün hayvanýn memesinde biriktiril-
mesine tasriye denir. Ayný mânada olmak
üzere muhaffele ve tahfîl kelimeleri de
kullanýlýr. Musarrât hadisi diye bilinen bir
hadiste tasriye yasaklanmýþ ve böyle bir
hayvaný satýn alan kimsenin sütü saðýp al-
datýldýðýnýn farkýna vardýðýnda isterse hay-
vaný tutabileceði, isterse bir ölçek (sâ‘ =
2175 gr.) hurma ile birlikte satýcýya iade
edebileceði belirtilmiþtir (Buhârî, “Büyû.”,
64; Müslim, “Büyû.”, 11). Fýkýh kitaplarýn-

da alýþveriþte ayýp muhayyerliði, usûl-i fý-
kýh kitaplarýnda ise haber-i vâhidin kýyasa
yahut usule aykýrýlýðý gerekçesiyle terke-
dilmesi konularý tartýþýlýrken bu hadise sýk
sýk atýfta bulunulur.

Sahih kabul ettikleri halde musarrât ha-
disiyle amel etmemeleri sebebiyle Hanefî
fakihlerine yöneltilen eleþtiriler ve bunlara
verilen cevaplar fýkýh literatüründe geniþ
bir yer tutmuþtur. Gerek küllî fýkýh kaide-
leri gerekse usûl-i fýkýh bakýmýndan önem-
li açýklamalar içeren bu tartýþmalarda Ha-
nefî âlimlerinin temel gerekçeleri, haber-i
vâhid tarzýnda rivayet edilen, yani zan dü-
zeyinde bilgi saðlayan musarrât hadisinin
içeriðinin bir þeyin gelirinin tazmin sorum-
luluðuna baðlý olmasý ilkesine ve tazmi-
nin varsa misli, yoksa kýymeti (nakdî de-
ðeri) ödenerek yapýlmasý kuralýna, dolayý-
sýyla Kitap ve Sünnet’ten çýkarýlan ilkele-
re (usul, kýyas, kýyâsü’l-usûl) aykýrý bulun-
masý þeklinde özetlenebilir (bu ve baþka
gerekçeler, eleþtirileri ve cevaplarý için
bk. Nevevî, XII, 20-28; Ýbn Kayyim el-Cev-
ziyye, II, 19-21, 311).

Serahsî musarrât hadisinin Kitap, Sün-
net ve usule birçok açýdan muhalif oldu-
ðunu kaydettikten sonra Hz. Peygam-
ber’in bir ölçek hurma verilmesini emret-
mesinin belli bir olayla ilgili olabileceðini
ileri sürer. Buna göre muhtemelen yapý-
lan fâsid bir alým satýmda, malýn semere-
leriyle birlikte iadesi gerekirken müþteri-
nin sütü kullanmýþ olmasý sebebiyle Re-
sûl-i Ekrem taraflar arasýnda sulh yoluyla
bir deðer belirlemiþ, râvi ise bunu genel ve
baðlayýcý bir hüküm gibi algýlamýþtýr (el-
Mebsû¹, XIII, 40). Hanefîler’in bu hadisi red
gerekçeleri arasýnda gösterilen, bir riva-
yetin kýyasa tercih edilebilmesi için râvisi-
nin (Ebû Hüreyre) fakih olmasý þartýný ta-
þýmadýðý þeklinde Îsâ b. Ebân’a nisbet edi-
len görüþ ise kendileri arasýnda da tartýþ-
malýdýr (Cessâs, III, 130; Kureþî, IV, 538-
539; krþ. Serahsî, XIII, 40). Öte yandan Ha-
nefîler hadisi tamamen terketmiþ olma-
yýp alým satýmdaki þart muhayyerliðinin
meþruiyetini buna dayandýrmýþlardýr
(a.g.e., XIII, 38; Kâsânî, VII, 308). Kureþî
musarrât konusunda müstakil bir eser ka-
leme aldýðýný söylemektedir (el-Cevâhirü’l-
muŠýyye, IV, 541).
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13. Şer¼u’l-Višåye. Burhânüşşerîa’nın Vi-


