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ve yazma kitaplarýyla ünlü bir müze (Habîb Burgiba Müzesi) bulunmaktadýr. Münestîr’deki baþlýca sanayi tesisleri tekstil
(daha çok yünlü kumaþ), zeytinyaðý, sabun
ve üretimi çok eskiden beri devam eden
tuz (Bekrî, II, 692; Yâkut, V, 209-210) üzerinedir. Þehrin merkez olduðu ayný isimli
idarî bölüm 1019 km² geniþliðinde olup
2005 yýlýnýn baþlarýnda 454.000 nüfusa sahipti.
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Osmanlý devlet adamý,
eðitimci ve düþünür.
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Asýl adý Mehmed Tâhir’dir. Mehmed
Münif, Tâhir Münif, Mehmed Tâhir Münif gibi farklý þekillerde de anýlmaktadýr.
Yazýlarýnda Münif, Münif Efendi, Münif

Paþa imzalarýný kullanmýþtýr. Doðum yýlýyla
ilgili olarak 1240 (1824-25) ile resmî biyografisindeki 1246 (1830-31) arasýnda deðiþen farklý tarihler verilmektedir. Ýlk tahsiline Antep’te Nuruosmaniye Medresesi’nde baþladý. Babasý Hoca Abdülhâdi Efendi’nin görevi dolayýsýyla gittiði Kahire’de
Kasr-ý Âlî Medresesi’nde öðrenimini sürdürdü. Ayrýca babasýndan ve diðer bazý
hocalardan Arapça, Mirza Senklâhdam adlý Ýranlý bir edipten Farsça okudu. Batýlýlaþma sürecine girmiþ olan Mýsýr’da Avrupa
kültürüyle karþýlaþma imkâný buldu ve
Fransýzca öðrenmeye baþladý. Mýsýr’da ortamýn Türkler aleyhine bozulmasý üzerine
1849 yýlý sonlarýnda ailesiyle birlikte buradan ayrýldý. Ailesi Antep’e dönerken kendisi Þam’da kalýp Emeviyye Medresesi’nde öðrenimini tamamladý (Aralýk 1850). Ýki
yýla yakýn bir süre Þam eyaleti Meclis-i Kebîr Kalemi’nde çalýþtý. Aðustos veya Eylül
1852’de Ýstanbul’a gitti. Ocak 1853’te Bâbýâli Tercüme Odasý’nda Arapça ve Farsça mütercimi oldu. Bu arada Fransýzca’sýný geliþtirdi. 1854’te Gelibolu Asâkir-i Muâvine Komisyonu baþkâtipliði, 1855’te Berlin’de sefâret ikinci kâtipliði, ardýndan Berlin baþkâtipliði görevine getirildi. Bu suretle Batý uygarlýðýný daha yakýndan tanýdýðý gibi önde gelen Aydýnlanma düþünürlerinin eserlerini okudu. Üniversitede halka açýk felsefe, hukuk ve siyaset derslerini
takip etti. Yaþadýðý dönemde bu düzeyde
bir üniversite iliþkisi bile çaðdaþlarý arasýnda kendisine özel bir yer kazandýrmýþtýr.
1857’de Berlin’den dönerek ikinci defa Tercüme Odasý’na giren Münif Mehmed’in
görevi sonraki yýllarda da sýk sýk deðiþti.
Bunlar arasýnda Meclis-i Kebîr-i Maârif reisliði, Tahran sefirliði, üç defa getirildiði,
toplam dokuz yýla yakýn süren Maarif nâzýrlýðý da bulunmaktadýr. 1894’te baþlayan
ikinci Tahran elçiliði onun son resmî görevi
oldu. Bunun ardýndan ölümüne kadar süren Ýstanbul hayatý tam bir yalnýzlýk içinde geçti. 6 Þubat 1910’da vefat etti. Özlük dosyasýnda Türkçe, Arapça, Fransýzca, Almanca, Ýngilizce ve Rumca “tekellüm ve kitâbet” edebildiði kaydý bulunmaktadýr.
Bir Osmanlý aydýný olan Münif Paþa’nýn
fikrî ve edebî hayatý resmî hayatýna nisbetle çok daha önemli ve ilgi çekici görülmüþtür. Zira medrese öðrenimi, aldýðý özel
dersler, üniversite kültürü ve birikimi yanýnda Tercüme Odasý’nda iken farklý fikir
çevreleriyle tanýþmýþ, bu bilgi ve kültür ortamlarý ona zengin bir entelektüel seviye
ve içtimaî statü kazandýrmýþtýr. Özellikle
Tercüme Odasý’ndaki görevi sýrasýnda ta-

nýþtýðý Mekâtib-i Umûmiyye Nâzýrý Ahmed
Kemal Paþa öðreniminden evliliðine kadar
kendisine destek vermiþtir. Kemal Paþa,
Berlin sefiri olunca Mehmed Münif’i de
kâtip olarak yanýnda götürmüþ, dönüþleri
de birlikte olmuþtur. Böylece Kemal Paþa’nýn konaðý ona hem kültürel birikim hem
devlet kademelerinde yükseliþ imkâný kazandýrmýþ, Sadrazam Mehmed Emin Âli
Paþa ile de bu konak aracýlýðýyla tanýþarak
daha üst düzeyde destek ve yardým görmüþtür.
Münif Paþa’nýn öncülüðünde yayým hayatýna baþlayan Mecmûa-i Fünûn onun
en önemli kültürel ve fikrî baþarýlarýndandýr. Bu mecmuanýn yayýn ilkeleri kendi düþüncelerinin de genel karakterini ortaya
koymaktadýr. Mecmua özellikle dinî konularla günlük siyaseti neþir alanýnýn dýþýnda býrakmýþ olup bu tutum giderek Münif Paþa’nýn aydýn kimliðinin ayrýlmaz bir
parçasýný teþkil etmiþtir. Münif Paþa, Batý’daki siyasî anlayýþ çerçevesinde topluma
organik bir þahsiyet olarak bakan ilk Osmanlý aydýnlarýndandýr. Bugünkü anlamda toplum için ilk defa “hey’et-i ictimâiyye, ehl-i meclis” tabirlerini o kullanmýþtýr.
Ona göre insanlar özerk varlýklar olmayýp
ait bulunduklarý çevreyi meydana getiren
aktif birer varlýktýr. Toplumun varlýðý fertlerden baðýmsýz olduðuna göre insan toplumun unsuru olmaya mecburdur; yani
öncelikle bir toplumsal gerçeklik vardýr
ve insanlar kendilerini “hey’et-i ictimaiyye için bir illet farzetmelidir.” Çünkü sosyal yapýnýn bugünkü hali dikkate alýndýðýnda bir kiþi tek baþýna yükümlü olduðu iþlerin hepsini birden yerine getiremez.
Münif Paþa, toplumu çaðýn gerisinde býrakan yönleriyle görenekleri eleþtirmektedir. Bu anlamda “görenek belâsý” deyimi ona aittir. Münif Paþa’ya göre iþlevini
yitirmiþ teknik usul ve uygulamalarý içeren þekliyle görenek yeniliklere uyumu engellemektedir. Eðer Batý, Osmanlý toplumu
gibi göreneklerine saplanýp kalsaydý tel-
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graf, demiryolu, vapur gibi yeniliklere ulaþamayacaktý. Münif Paþa, Ýstanbul için büyük tehdit oluþturan yangýnlarýn sebebini
sýrf göreneðe baðlýlýk neticesinde sürdürülmesinde ýsrar edilen ahþap evlerin varlýðý ile açýklamaktadýr. Halbuki Avrupa bu
görenek tutkusunu aþarak binalarý kâgir
yapmaktadýr. Coðrafî ve teknik keþiflerin
getirdiði geliþmeleri çok iyi deðerlendiren
Münif Paþa’ya göre mýknatýsýn keþfi, barut, gaz lambasý, telgraf gibi teknik gereçlerin icadý sadece birer teknolojik geliþme
olarak kalmamakta, toplumsal deðiþmeye
de iþaret etmektedir.
Yenilik taraftarlýðýna raðmen Münif Paþa, zamanýnýn yoðun siyasî olaylarýnýn içinde Osmanlý yönetimine olan baðlýlýðýný koruyabilmiþtir. Hiçbir döneme karþý siyasî
vaziyet almayýþý kendi kiþiliðini de pekiþtirmiþtir. Aslýnda bu onun günübirlik politika karþýsýndaki tutumudur ve kendisi,
politika olarak seçtiði bilgi aktarýcýlýðýnýn
gerçekte ne ölçüde köklü bir siyasî tercihle ilgili olduðunun farkýndaydý. Fakat bunu
devrindeki siyasîlere ve yenilikçi aydýnlara
anlatamamýþtýr. Siyasî literatürü meydana getiren baþlýca meseleleri insan haklarý, terakkî, hürriyet, sosyalizm ve komünizm, meþrutiyet, cumhuriyet ve demokrasi þeklinde sýralayan Münif Paþa, çeþitli
yazýlarýnda ele aldýðý bu konularý tanýtarak
kendi toplumu için geçerlilikleri üzerinde
durmuþtur. Meselâ sosyalizm ve komünizmin Batý’da ortaya çýkýþ sebeplerini inceledikten sonra bu sebeplerin ve onlarýn
ortaya çýktýðý þartlarýn Osmanlý toplumun-

da bulunmadýðýný söyleyerek bu yeni akýmlarýn hiçbir þekilde kendi ülkesinde kabul
görmeyeceðini öne sürmüþtür. Çünkü bunlar, “bir lokma ekmeðe hasret-i iþtiyâk bulunmasý gibi münasebetsiz müsavatsýzlýklar”ýn bulunduðu bir ortamda görülür. Avrupa’daki bu eþitsizlikler Osmanlýlar’da yoktur. Ona göre Batý’nýn geliþtirip savunduðu komünizm ve sosyalizm gibi doktrinler yoksullarý istismar etmekten baþka bir
sonuç vermez.
Münif Paþa düþüncede terakkici, hürriyetçi, medeniyetçi ve asrîlik yanlýsý bir çizgi izlemiþtir. Ýnsaný eþref-i mahlûkat olarak ele alan Ýslâmiyet’in bu yaklaþýmýndan
yola çýkarak insan hürriyetini savunmakta, hürriyeti her türlü geliþmenin temeli
saymaktadýr. Ancak hür bir insan kendisinin ve toplumun geliþimine katkýda bulunabilir. Baþlangýçta dinle açýkladýðý bu
görüþlerini daha sonra Batý’daki düþünce
akýmlarýndan etkilenerek geliþtirmiþtir.
Özellikle insan hürriyeti, sanayi, terakki
gibi konularda Montesquieu, John Stuart
Mill, Marquis de Mirabeau etkilendiði düþünürler arasýndadýr.
Yazýlý ve sözlü her türlü faaliyetin amacýnýn toplumda bilime karþý bir merak
uyandýrmak, özellikle gençlere bilim sevgisini aþýlamak olduðunu ýsrarla dile getiren Münif Paþa için bilgi bir iktidardýr ve
bu iktidar insanýn bilgisi oranýnda artmaktadýr. Bu sebeple Münif Paþa bilimin entelektüel yararý kadar pratik sonuçlarýyla
da ilgilenmiþtir. Neticeleri itibariyle bilimin
her meslek erbabý için geçerli olduðunu,
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bilimde ilerleyen milletlerin becerilerinin
de geliþtiðini söylemiþ, bunun doðruluðunu kimya sanayii, tarým gibi uygulamalý
alanlardan örneklerle teyit etmiþ, bilimin
pratik sonuçlarýnýn kendi ülkesinde henüz yaygýnlaþmadýðý bir dönemde ilmin
çeþitli meselelerin çözümüne yardýmcý olduðuna dikkat çekmiþtir. Onun bilime verdiði önemi bu konuda yazdýklarýnýn sistematik sýralamasýndan anlamak mümkündür. Nitekim bilimin kavramsal analizinden sýnýflamasýna, bazý bilim örneklerine,
bilimin insanlýk için ifade ettiði öneme kadar çok geniþ yelpazede yazýlar yazmýþtýr.
Bu yazýlarý yanýnda Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i
Osmâniyye’deki görevi sýrasýnda icraatýyla da Batý bilgi ve bilimlerinin ülke gençliðine aktarýlmasýnda son derece etkili olmuþtur. Türkiye’de ilk popüler bilim dergisi olan Mecmûa-i Fünûn da Münif Paþa’nýn editörlüðünde yayýmlanmýþtýr.
Münif Paþa’nýn resmî görevlerinin en
önemli yönünü eðitimciliði oluþturur. Beþ
yýllýk Meclis-i Kebîr-i Maârif reisliðiyle Maarif nâzýrlýklarýnýn yanýnda sivil hayatý da
Ahmet Hamdi Tanpýnar’a göre baþtan sona bir öðretmenliktir (XIX. Asýr Türk Edebiyatý Tarihi, s. 180). Temel eðitimle ilgili
görüþlerini ortaya koyduðu “Ehemmiyet-i
Terbiye-i Sýbyân” isimli makalesi (Mecmûa-i
Fünûn, sy. 5 [1279], s. 176-185) Türkçe’de modern pedagojiye dair ilk deneme olarak deðerlendirilmektedir (Doðan, Tanzimatýn Ýki Ucu, s. 162-170). Arap harflerinin ýslahý meselesi de ilk defa onun tarafýndan gündeme getirilmiþtir. Eðitimin ýslahýyla ilgili yaklaþýmý önce mevcut durumu tesbit etmek ve ardýndan çözümler
geliþtirmektir. Batý eðitim sistemiyle karþýlaþtýrmalar yaparak ülkede uygulanan sistemin son derece yanlýþ ve yetersiz olduðunu, çocuklara anlamadýklarý bir yýðýn
sarf, nahiv, mantýk ve meânî kurallarý ezberletildiðini söylemiþ, bu yanlýþlýklarý gidermek için önce öðretmen yetiþtirme
ve eðitim yöntemini düzeltme meselelerinin ele alýnmasý gerektiðini belirtmiþ, çocuklarýn Türkçe’yi kolaylýkla okuyup yazabilmelerini ve müsbet ilimlere baþlangýç
teþkil eden dersleri okumalarýný saðlayacak bir usul ve program uygulanmasýný
teklif etmiþtir. Bu arada eðitimde dayak
vb. þiddet araçlarýnýn uygulanmasýný da kesinlikle reddetmiþtir. Tanzimat’la birlikte
baþlayan ýslahat hareketlerinin baþarýlý olabilmesi için halk eðitimine önem verilmesi gerektiðini savunmuþtur. Onun Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i Osmâniyye’yi kurmasý, Mecmûa-i Fünûn’u çýkarmasý, cemiyetin bünyesinde bir kütüphane ve kýraathane aç-
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masý, dârülfünunda halk dersleri baþlatmasý gibi faaliyetleri bu amaca yöneliktir.
Baþta okul ve kitap olmak üzere mecmua, gazete gibi yayýn organlarýný da birer “intiþâr-ý maârif” aracý olarak gören Münif Paþa, eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasýna hizmet eden bu tür araçlarýn ülkede görülen
her yeni örneðini sevinçle karþýlamýþtýr.
Özellikle kýzlarýn eðitilmesi gerektiðini yazýlarýnda ve icraatýnda göstermek suretiyle bu konunun da öncüsü olmuþtur. Fenelon, Fontenelle ve Voltaire’den seçilmiþ
on bir diyalogdan çevirdiði Muhâverât-ý
Hikemiyye’nin onuncu diyalogu kadýnlarýn eðitimsizliðinin kiþiler ve toplumlar için
olumsuz sonuçlarýný konu edinmektedir.
Bu çeviri seçimi topluma verilen mesaj açýsýndan önemlidir. Kýzlarýn da erkekler gibi eðitilmesi düþüncesi onun nâzýrlýðý esnasýndaki icraatýna da yansýmýþtýr. Bu konudaki ilk uygulama 3 Mart 1880’de idâdî
seviyesinde açýlan bir kýz mektebidir. Ayrýca Maarif nâzýrlýðý sýrasýnda Kýbrýs’ta bir
kýz mektebinin açýlmasýna iliþkin çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.
Münif Paþa, Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i Osmâniyye bünyesinde kurulmasýný saðladýðý kütüphane dolayýsýyla ülkeye bir millî kütüphane kazandýrma giriþiminin öncüsü kabul edilmiþtir. Kütüphanecilik faaliyetinin
bir baþka yönü de Ýstanbul kütüphanelerinin kataloglarýnýn hazýrlanmasý ve Ýstanbul vakýf kütüphanelerinin düzenli kataloglarýnýn devletçe bastýrýlmasýyla ilgilidir.
Ayrýca ilk kütüphane yönetmeliði de onun
nâzýrlýðý sýrasýnda yayýmlanmýþtýr.
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deðerinden bahseden bu uzunca manzumeyi Bursalý Mehmed Tâhir iktibas etmiþtir (Osmanlý Müellifleri, II, 428-430). 8. Muhâverât-ý Hikemiyye (Ýstanbul 1276). Voltaire’in Dialogues et entretiens philosophiques ile Dialogues et anecdotes
philosophiques adlý eserlerinden, Fénelon’un Oeuvres ismiyle toplu olarak yayýmlanmýþ yazýlarýndan ve Fontenelle’in
Dialogues des morts adlý kitabýndan seçilmiþ felsefî diyalog tarzýndaki bir dizi
metnin tercümesidir. Kitap, Yûsuf Kâmil
Paþa’nýn Fénelon’dan çevirdiði Tercüme-i
Telemak’tan önce basýldýðý için Batý dillerinden çevrilen ilk edebî ve felsefî eser ol-

Münif Mehmed Paþa’nýn Ýran’a Giden Ricâl-i Osmâniyye
Hakkýnda Ma‘lûmât (Ýran Risâlesi) adlý eserinin ilk sayfasý (ÝÜ Ktp., TY, nr. 4422)

ma özelliðini taþýmaktadýr. Kitapta yer alan
on bir diyalog sýrasýyla evrenin yaratýlýþý
ve anlamý, þöhret tutkusu ve medeniyet,
toplumlarýn kalkýnma ve geliþmesi, vatan
severlik ve millî menfaatlerin üstünlüðü,
saray hayatýnda mutluluðun imkâný, Tanrý’nýn ispatý, ekonomik hayat ve kalkýnma,
Avrupalý aydýnýn Amerikalý yerlilere bakýþý,
filozoflar ve devlet adamlarý, kadýnýn eðitimi, insanýn acýmasýzlýðý ve hayvan haklarý konularýný iþlemektedir. Türkçe’de Sefiller adýyla tanýnan Victor Hugo’ya ait Les
misérables isimli romanýn Cerîde-i Havâdis gazetesinde (sy. 480-503 [1276/1862])
Maðdûrîn Hikâyesi adýyla imzasýz olarak
tefrika edilmiþ özet çevirisinin de Münif
Paþa’ya ait olduðunu gösteren araþtýrmalarýn bulunduðunu belirtmek gerekir (Budak, s. 339-359).
Basýlý eserleri dýþýnda Ýlm-i Belâgat (Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, Muallim Cevdet, nr. K 219), Ýran
Risâlesi (Ýran’a Giden Ricâl-i Osmâniyye
Hakkýnda Ma‘lûmât) (ÝÜ Ktp., TY, nr. 4422;
Ýstanbul Arkeoloji Müzesi Ktp., El Yazmalarý, nr. 401; risâlenin yeni harflerle neþri
için bk. Akýn, s. 147-152), Ýngiltere Tarihinden Birkaç Yaprak (Millet Ktp., Ali
Emîrî Efendi, Tarih, nr. 65), Âdât-ý Ümem
(Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 404),
Lâyiha (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Lâyihalar, nr. 85) gibi yazma halinde çalýþmalarý ve Istýlâhât-ý Türkiyye, Lisân-ý
Hâl, Ýran Hâtýrâtý (Ýran Rûznâmesi) adlý
eserleri de bulunmaktadýr (Budak, s. 400418). Bursalý Mehmed Tâhir’in Münif Paþa’nýn çalýþmalarýna dair verdiði listede yukarýda kaydedilenler dýþýnda yirmiye yakýn eserinin adý zikredilmektedir (Osmanlý
Müellifleri, II, 428). Münif Paþa’nýn Mecmûa-i Fünûn ve Hazîne-i Evrâk dergileriyle Cerîde-i Havâdis gazetesinde çok
sayýda makalesi yayýmlanmýþtýr.
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MÜNKATI‘
( À) א
Senedin
sahâbîden sonra gelen kýsmýnda
bir veya daha çok râvisi
atlanarak rivayet edilen hadis
anlamýnda terim.

—
™
—
™
—

™

Sözlükte “kesmek” mânasýndaki kat‘ kökünün “infi‘âl” kalýbýndan türeyen (inkýtâ‘)
ve “kesilmiþ, koparýlmýþ” anlamýna gelen
münkatý‘ kelimesinin terim mânasý üzerinde ihtilâf edilmiþ ve birbirinden farklý
tarifleri yapýlmýþtýr. Terminolojinin henüz
yerleþmediði mütekaddimîn döneminin ilk
üç asrýnda bu terim “senedi muttasýl olmayan rivayet” anlamýnda kullanýlmýþtýr.
Ýmam Þâfiî’nin, senedinde râvisi düþmüþ
rivayetlerle mürsel rivayetlere münkatý‘ demesi bunu göstermektedir. Daha sonraki
muhaddislerden Tirmizî ve Ali b. Medînî
gibi âlimlerin de sahâbî râvisi düþen rivayeti münkatý‘ olarak nitelendirmesi (“Salât”, 149; el-£Ýlel, s. 67-68) mütekaddimînin bu terimi “senedinde kopukluk bulunan her çeþit rivayet” mânasýnda kabul et12

tiðini ortaya koymaktadýr. Nitekim V. (XI.)
yüzyýl muhaddislerinden Ýbn Abdülber de,
ister Hz. Peygamber’e ister baþka birine
nisbet edilsin muttasýl olmayan her rivayeti münkatý‘ kabul etmiþtir (et-Temhîd,
I, 21). Bu kullaným ve tariflerden, mütekaddimîn dönemi muhaddislerinin seneddeki inkýtâdan kaynaklanan mürsel,
mu‘dal ve muallak gibi rivayet türlerini
münkatý‘ kelimesiyle ifade ettikleri anlaþýlmaktadýr. III. (IX.) yüzyýl muhaddislerinden Berdîcî’nin münkatýý “maktû” (tâbiîn
ve tebeu’t-tâbiînin söz ve fiilleri) anlamýnda kullanmasý hadis usulcüleri tarafýndan
eleþtirilmiþtir (Nevevî, s. 84).
Hadis terimlerinin yerleþtiði müteahhirîn devrinde ise önce mürsel, ardýndan
mu‘dal ve muallakýn tarifleri yapýlmýþ ve
bunlar münkatý‘dan ayrýlmýþtýr. Nitekim
münkatýý, “isnadýnda sahâbîye varmadan
önceki bir râvinin kendisinden hadis duymadýðý bir kiþiden rivayette bulunmasý”
þeklinde tanýmlayan Hâkim en-Nîsâbûrî
mürseli münkatý‘dan ayýrmýþ, bunlarýn
farklý birer tür olduðunu ve bunu bilen hadisçilerin az bulunduðunu söylemiþtir. Ýbnü’s-Salâh da Hâkim’in tarifini benimsemiþtir (£Ulûmü’l-¼adî¦, s. 57; Irâký, s. 71).
Münkatýý, “isnadýnda sahâbîye varmadan
önce bir râvisi veya peþ peþe olmamak þartýyla birden fazla râvisi düþen yahut senedinin baþ tarafýndan bir veya birkaç râvisi atlanan yahut senedi hiç zikredilmeyen
hadis” olarak tanýmlayan müteahhirîn devri hadis usulcüleri bu tarifle seneddeki inkýtâ‘dan kaynaklanan mürsel, mu‘dal ve
muallak hadisi istisna etmiþlerdir (Abdullah Sirâceddin, s. 98). Bu dönem muhaddislerinden bir kýsmý münkatýý, “tebeu’ttâbiînden bir râvinin tâbiîyi atlayarak doðrudan sahâbîden naklettiði hadis” mânasýnda kullanmýþsa da bu kullaným pek itibar görmemiþtir. Tebeu’t-tâbiîn devri âlimlerinden Kiyâ el-Herrâsî münkatýý, “bir kimsenin hiçbir sened zikretmeden ‘kale Resûlullah’ diye naklettiði hadis” þeklinde tanýmlamýþ, ancak Ýbnü’s-Salâh ve diðer bazý
âlimler böyle bir tanýmýn bilinmediðini, dolayýsýyla bir deðer taþýmadýðýný söyleyerek
bunu eleþtirmiþlerdir (Bedreddin ez-Zerkeþî, II, 12). Ýhtilâflý bir konu olmakla birlikte müteahhirîn muhaddislerinin çoðu senedinde “racül” ve “þeyh” gibi mübhem*
râvi bulunan hadisleri de münkatý‘ saymýþtýr.
Hadis usulcüleri münkatý‘ hadisleri senedinde bir râvisi veya iki râvisi atlanan
hadislerle müphem râvisi bulunan hadisler
þeklinde üçe ayýrmýþlardýr: Senedinde bir
râvisi düþen münkatý‘ hadise Müslim’in

tahrîc ettiði, “Mümin pis olmaz” (“Hayýç”,
115) meâlindeki hadisin Ýsmâil b. Uleyye >
Humeyd et-Tavîl > Ebû Râfi‘ es-Sâið el-Medenî > Ebû Hüreyre senediyle gelen rivayet örnek gösterilmiþtir. Bu senedde Humeyd ile Ebû Râfi‘ arasýnda bulunmasý gereken Bekir b. Abdullah el-Müzenî düþmüþtür (Buhârî, “Gusül”, 23, 24; Ýbn Mâce, “Tahâret”, 80; Ebû Dâvûd, “Tahâret”,
92).
Abdürrezzâk b. Hemmâm tarafýndan
Süfyân es-Sevrî > Ebû Ýshak es-Sebîî >
Zeyd b. Yüsey‘ el-Kûfî > Huzeyfe b. Yemân
isnadýyla merfû olarak nakledilen, “Eðer
yönetim iþini Ebû Bekir’e verirseniz þüphesiz o kuvvetli ve güvenilir bir kimsedir ...”
hadisi (Hâkim en-Nîsâbûrî, s. 28-29; ayrýca bk. Heysemî, V, 176) senedde iki râvinin
düþmesiyle meydana gelen inkýtâýn örneðidir. Ýbnü’s-Salâh’ýn belirttiðine göre bu
seneddeki birinci inkýtâ Abdürrezzâk ile
Sevrî arasýndadýr. Çünkü Abdürrezzâk hadisi Sevrî’den iþitmemiþ, ikisi arasýnda bulunan Nu‘mân b. Ebû Þeybe el-Cenedî’den almýþtýr. Ýkinci inkýtâ ise hadisi Süfyân es-Sevrî’nin Ebû Ýshak’tan iþitmeyip
arada düþmüþ bulunan Þerîk b. Hanbel elAbsî’den duymasýdýr.
Senedinde müphem râvi bulunan hadise örnek, “Allahým! Senden iþimde bana
sebat vermeni isterim ...” meâlindeki (Tirmizî, “Da.avât”, 23; Nesâî, “Sehiv”, 61)
Ebü’l-Alâ b. Abdullah b. Þýhhîr > adý zikredilmeyen iki kiþi > Þeddâd b. Evs tarikiyle nakledilen hadistir. Senedde “iki kiþi” diye geçen þahýslarýn kim olduðu bilinmediði için bu senedde inkýtâ mevcuttur (Hâkim en-Nîsâbûrî, s. 28). Bazan senedinde
müphem râvi bulunduðu halde münkatý‘
sayýlmayan hadisler de vardýr. “Kiþinin âcizlikle günahkârlýk arasýnda kalacaðý bir zaman gelecektir. Bu zamana yetiþen kimse
âcizliði günahkârlýða tercih etsin” meâlindeki hadisin bir þeyh > Ebû Hüreyre > Resûlullah þeklinde nakledilen hadis böyledir.
Burada “þeyh” diye zikredilen râvinin hadisin diðer bir rivayetinde Ebû Amr el-Cedelî olduðu belirtildiðinden inkýtâ ortadan
kalkmýþ olmaktadýr (Alâî, s. 108-109).
Ýnkýtâ açýk ve gizli olmak üzere iki kýsma ayrýlmaktadýr. Açýk inkýtâ râvinin yaþadýðý zamana yetiþmediði bir kiþiden rivayette bulunmasýdýr. Gizli inkýtâ ise râvinin,
zamanýna yetiþtiði halde kendisiyle görüþmediði bir hocadan veya görüþtüðü halde hadis almadýðý ya da aldýðý hadisi deðil
kendisinden duymadýðý baþka bir hadisi
nakletmesidir. Açýk inkýtâýn basit araþtýrma yöntemleriyle tesbiti mümkündür. Gizli inkýtâa ancak ricâl ilmi konusunda uz-

