
SiLSiLETÜ'I-ASAFiYYE 

rih ve coğrafyada geniş bilgisi olduğunu 
belirttiği Hafız Ahmed Paşa'nın emriyle ka
leme aldığını söyleyen yazar, Köprülü aile
sinin fetih ve icraatlarını yazmanın kendi
sine mutluluk vereceğini ifade eder (vr. 
ı b_ 2"). Eserin telif tarihi kesin olarak bi

linmemekle birlikte Behcetl'nin Ahmed 
Paşa'ya imam olmasından sonra 1735 yı
lından itibaren yazılmaya başlandığı ve iki 
yıl sonra Niş'in istirdadına veya müellifin 
vefatma kadar devam ettiği söylenebilir. 
Muhteva bakımından yedi kısımdan olu
şan Silsiletü'l-Asafiyye'de Vezlriazam 
Köprülü Mehmed Paşa devri olayları (vr. 
2"-76"). oğulları Vezlriazam Fazı! Ahmed 
ve Fazı! Mustafa paşaların dönemlerinde 
meydana gelen olaylar (vr. 76"-J64b, J64b-
178"), yeğeni Veztriazam Amcazade Hüse
yin Paşa dönemi hadiseleri (vr. 178b-J82"), 
Fazı! Mustafa Paşa'dan tarunu Vezlriazam 
Nurnan Paşa devri vak'aları (vr. 182b-J86"), 
bunun kardeşi Vezir Abdullah Paşa'nın bi

yografisi (vr. 186"-198"), nihayet yine NO
man Paşa'nın oğlu olup çeşitli yerlerde va
lilik yapan Vezir Köprülüzade Hafız Ahmed 
Paşa ve dönemi olaylarının 1151 'e ( 1738) 
kadar gelen kısmi (vr. 198b-202") yer alır. 

Eser daha önce yazılmış tarihlerden fay
dalanılarak meydana getirilmiştir. Köprü
tü Mehmed Paşa devri olayları ağırlıklı ola
rak Naima Tarihi'nden (vr. 7 4b), Fazı! Ah-

med Paşa ve halefieri dönemlerinin olay

ları ise bunun devamı olan Raşid Tarihi 
ile (vr. 74b, 182") bunun zeyli olan Çelebiza
de Asım'ın tarihinden nakledilmiştir. Ese

rin beş varaklık son kısmı olan Köprülüza
de Hafız Ahmed Paşa devri olayları ise ya
zarın gözlemlerine dayanır (vr. 2"). Biyog

rafik bilgiler yer yer Osmanzade Ahmed 
Taib'in Hadikatü'l-vüzera'sından alınmış
tır (vr. 2b) . Eserin diğer kaynakları arasın
da Karaçelebizade Abdülaziz Efendi'nin, 
lsazade'nin, Veclhl'nin, Mehmed Halife'nin 
ve Nişancı Abdurrahman Abdi Paşa'nın ta
rihleri yer alır (vr. 26b, 45", 47b, 6Jb). Silsile
tü'l-Asafiyye bu bakımdan orüinaliteden 
uzak, basit bir derlemeden ibaret bir eser 

niteliğindedir. Bu özelliği yanında müsved
de halinde kalmış olmasından dolayı pek 
tanınmamış, modern dönem tarihçileri dı
şında araştırmacıların dikkatini çekmemiş
tir. 

Silsiletü'l-Asafiyye'nin günümüze tek 
nüshası intikal etmiştir. Köprülü Kütüpha
nesi Hafız Ahmed Paşa kitapları arasında 
( nr. 212) bulunan bu nüshanın ihtiva etti
ği bazı boşluktarla üzerinde yapılan tas
hih (vr. 114") ve ilavelerden, hatta müelli
fin, "Bu mahalle Vezir Fazlı Paşa hikayesi 
bulunup yazılmalıdır, Veclhl'de olmak ge
rektir" (vr. 52b) gibi notlarının bulunmasın
dan müellif hattıyla yazılmış olduğu kana-
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ati doğmuştur. Zahrında Köprülüzade Ha
fız Ahmed Paşa'nın vakıf mühürleri bulu
nan nüsha 219 varak olup adi ta'lik hatta 
yazılmıştır. ihtiva ettiği ma!Omattan ziya
de Osmanlı tarih edebiyatında ilk defa bir 
vezir ailesine hasrediimiş olması dolayısıy
la önem kazanan eser üzerinde Mehmet 
Fatih Gökçek tarafından bir yüksek lisans 
tezi hazırlanmıştır (Behcetr Seyyid İbra
him Efendi, Tarfh-i Sülale-i Köprülü, 2006, 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) . 
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SİLSİLETÜ'z-ZEHEB 
(~..:vı:u...ı....) 

En güvenilir isnad anlamında 

kullanılan bir hadis tabiri. 
_j 

"Bir hadisi veya bir sözü ilk söyleyene 
nisbet etmek için senedinde yer alan ravi
lerin adlarını zikretmek" anlamındaki isnad 
hadis uydurma faaliyetlerine karşı geliş
tirilmiş en önemli tedbirdir (bk İSNAD) . 

Hadis alimleri isnadda bulunan her raviyi 
araştırdıkları gibi isnadları da bir bütün 
olarak incelemişler, onları ravi sayısına gö
re "all" ve "nazil", güvenilir veya zayıf raYi
lerden meydana gelmesine göre "esah
hu'l-esanld" (isnadların en sahihi) ve "ehve'l
esanld" (isnadların en zayıfı) şeklinde kısırn
lara ayırrnışlardır. Tamamı güvenilir raviler
den meydana gelen isnad "silsiletü'z-ze
heb" (altın zincir). "esahhu'l-esanld", "ecel
lü'l-esanld" (isnadların en üstünü), "ecvedü'l
esanld" (isnadların en güzeli). "esbetü'l-esa
nld" (isnadların en sağlamı) , "akve'l-esanld" 
(isnadların en güçlüsü). "ercahu'l-esanld" (is
nadların en çok tercih edileni), "ahfezü'l-esa
nld" (isnadların en sahihi). "ahsenü'l-esanld" 
(isnadların en güzeli) tabirleriyle ifade edil
miştir. Ancak hadis alimlerinin en sahih 
isnad olduğunda icma etmeleri ve isna
dında Ahmed b. Hanbel, Şafii ile Malik ol
mak üzere üç imarnın bulunması sebe
biyle Abdülkahir el-Bağdactl'ye göre Ah

med b. Hanbel > imam Şafii> imam Ma
lik > Nafi' > Abdullah b. Ömer isnadı en 
sahih isnadlar arasında silsiletü'z-zeheb 



sayılmıştır (Şemseddin es-Sehavl, 1, 20-
2 I ) . Tamamı hadis uydurmacısı veya za
yıf ravilerden oluşan isoadlar için "silsile
tü'l-kezib" (yalan zinciri) ve "evhe'l-esan!d" 
tabirleri kullanılmıştır. 

Hadis alimlerinin raviler hakkındaki fark
lı değerlendirmeleri sebebiyle en sahih is
nadın hangisi olduğu hususunda değişik 
görüşler ileri sürülmüştür. Ali b. Med!n!, 
Yahya b. Main, Ebu Bekir b. Ebu Şeybe, 
İshak b. Rahuye, Ahmed b. Hanbel, Fellas, 
Buhar! ve diğer hadis alimleri tarafından 
tesbit edilen en sahih isoadlardan bir kıs
mı şunlardır: İbn Şihab ez-Zühr! > Salim 
b. Abdullah > Abdullah b. Ömer; Muham
med b. Sir'in > Ab!de es-Selman! > Ali b. 
EbQ Talib (bazı alimler Muhammed b. Sl
rln yerine EyyGb es-Sahtiyanl veya Ab
dullah b. Avn'ı kabul ederler); A'meş > İb
rahim en-Nehai > Alkame b. Kays > Ab
dullah b. Mes'Qd; İbn Şihiib ez-Zührl >Ali 
b. Hüseyin> babası Hüseyin b. Ali> Ali b. 
Ebu Tali b; imam Malik> Nafi' > Abdullah 
b. ömer; imam Şafii > imam Malik> Na
fi' > Abdullah b. Ömer; Abdurrahman b. 
Kasım > babası Kasım b. Muhammed > 
Hz. Aişe; Ebü'z-Zinad > Abdurrahman b. 
Hürmüz ei-A'rec > EbQ Hüreyre. Hadis 
alimleri en zayıf isoadları da tesbit et
mişlerdir. Serı b. İsmail > DavQd b. Yezld 
el-Evdl > babası Yez!d b. Abdurrahman ei
Evdl> EbQ Hüreyre; Şerlk > EbQ Fezare > 
EbQ Zeyd > Abdullah b. Mes'Gd; Hafs b. 
ömer el-Aden! > Hakem b. Eban > İkri
me > Abdullah b. Abbas en zayıf isoadın 
örneklerinden birkaçıdır. Muhammed b. 
Mervan es-Süddl es-Sagir > Muhammed 
b. Saib ei-Kelb! > Ebu Salih > Abdullah b. 
Abbas ve Kaşgar! > Ahmed b. Ya'kQb b. 
İbrahim et-Tibl ei-Esed! > Musa b. Mü
cella isoadları ise "silsiletü'l-kezib" olarak 
nitelendirilmiştir. 

Hakim en-NlsabQrl'nin bir isnad hakkın
da mutlak olarak en sahih veya en zayıf 
hükmünün verilemeyeceği, sahabi raviyi 
veya bölgeleri esas alarak yapılacak tes
bitin daha isabetli olacağı şeklindeki ka
naati genelde kabul görmüştür. Dolayı
sıyla söz konusu isoadların sahabe ravile
ri esas alınarak belirlendiği ve sözü edilen 
sahabinin en sahih ve en zayıf isoadının 
zikredildiği kabul edilmiştir. Kaynaklarda 
Ehl-i beyt'in, en çok hadis rivayetiyle tanı
nan sahaöılerin, Hz. EbQ Bekir ve ömer'in, 
Abdullah b. Mes'Gd gibi diğer sahabllerin, 
ayrıca Mekke, Medine, KQfe. Yemen, Mı
sır, Şam, Horasan gibi bölgelerin en sahih 
ve en zayıf isoadları tesbit edilmiştir. Sil
siletü'z-zeheb olarak kabul edilen Ahmed 
b. Hanbel > imam Şafii > imam Malik > 

Niifi' > Abdullah b. ömer isoadıyla riva
yet edilen hadisler Hazimi'nin günümüze 
ulaşıp ulaşmadığı bilinmeyen Silsiletü'g;
g;eheb !ima revahü'l-İmam AJ:ımed b. 
lfanbel 'ani'l-İmam eş-Şô.ti'i'si ile İbn 
Hacer el-Askalanl'nin Silsiletü'g;-g;eheb ii
ma revahü'l-İmam eş-Şafi'i 'an Malik 
'an Nô.ti' 'an İbn Ömer adlı eserinde bir 
araya getirilmiştir (bk. bibl) . 
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ı 
SİLVAN 

ı 

L 
(bk. MEYYAFARi:KiN). 

_j 

ı 
SİLVAN ULUCAMii 

ı 

L 
(bk. ULUCAMİ). 

_j 

ı ı 
SILVESTRE de SACY 

L (bk. SACY, Antoine lsaac Silvestre de). _j 
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SİMAK b. HARB 
( ı..,J;>.:.,.! .!ll.o...ı ) 

Ebü' l-Mugıre Simak b. Harb 
b. Evs ez-Zühli ei-Bekrl 

(ö. 123/ 741) 

Hadis hafızı, tabii. 
_j 

Küfe'ye ilk yerleştirilen kabilelerden biri 
olan Bekir b. Vail'in Beni Zühl koluna men
suptur. Dayısı Simak b. Mahreme'nin Hz. 
Ömer devrinde yapılan fetihlerde çeşitli 
görevler üstlenmesi, Muaviye ve Hz. Ali 
ihtilatında Hz. Ali'ye muhalefet ettiği için 
Cez!re'ye kaçmak zorunda kalması, buna 
rağmen KQfe'de onun adına Mescidü Si
mak adıyla bir mescid yapılması Simak b. 
Harb'in anne tarafından KQfe'nin ileri ge
len bir ailesine mensup olduğunu göster
mektedir. Onun devrio valisi EbQ Halid İbn 
Hübeyre tarafından birkaç defa Bağdat'a 

SiMAK b. HARB 

gönderilmesine bakılarak yöneticilerle iliş
kisinin bulunduğu, muhtemelen bazı res
ml vazifeler üstlendiği düşünülebilir. Öte 
yandan oğlu Said, kardeşleri Muhammed 
ve İbrahim b. Harb'in de hadis ravisi olma
sı, kardeşinin oğlu Süveyd b. Talha'nın ha
dis tahsil etmesi onun ailesinin ilmi çevre
ler içerisinde yer aldığını ortaya koymakta
dır. Simak'in nerede vefat ettiği bilinme
mektedir. 

Simak b. Harb seksen kadar sahabiyi 
gördüğünü belirtmiş; Enes b. Malik, Ab
dullah b. Zübeyr b. Awam, Dahhak b. 
Kays, Cabir b. Semüre ve Nu'man b. Be
şir gibi sahilbilerden hadis rivayet etmiş; 
kendi kuşağından İbrahim en-Nehai, Said 
b. Cübeyr, Hasan-ı Basri, Muaviye b. Kurre. 
İkrime ei-Berberl. Şa'bl, Alkame b. Vail gi
bi tabillerden nakilde bulunmuştur. Ken
disinden hadis nakledenler arasında baş
ta oğlu Said olmak üzere A'meş, Hammad 
b. Seleme. Şu'be b. Haccac. Süfyan es-Sev
ri, Şerlk b. Abdullah, Zaide b. Kudame, İb
rahim b. Tahman, İsrail b. Yunus es-Seb!ı 
gibi hadisçiler sayılabilir. 

Hocaları Cilbir b. Semüre ile İkrime el
Berberl'den çokça hadis rivayet eden Si
miik'in, Cabir b. Semüre'den naklettiği ha
dislere örnek olarak Hz. Peygamber'in na
mazlarda hangi sQre ve ayetleri okudu
ğu, zina eden bir kişinin recmedildiği, inti
har eden birinin cenaze namazının kılın
madığı, ResOl-i Ekrem'in şemaili, bilhas
sa nübüwet mührü kabul edilen "ben"le 
ilgili rivayetler zikredilebilir. İkrime yoluy
la İbn Abbas'tan aktardığı rivayetler daha 
çok tefsirle ilgilidir. İbn Mes'Qd'un oğlu ara
cılığıyla Similk'ten yaptığı nakiller arasında 
Hz. Peygamber'in hadislerini başkalarına 
aktaranları öven ve müjdeleyen rivayet de 
vardır. 

EbQ Hatim er-Razi, Similk'in sadOk, si
ka; Yahya b. Main de sika olduğunu söy
ler. İbn Adi'ye göre onun rivayetlerinin ço
ğunda bir problem yoktur ve hadisçiler 
bunları terketmemiştir, bu rivayetler ha
sen mertebesindedir. Ancak Similk'in ken
dilerinden hadis naklettiği raviler arasın
da meçhul şahsiyetlerin, hatta sika olma
yan kişilerin bulunması onun eleştirilme 
sebeplerinden biri olmuştur. Ayrıca İkri
me tarikiyle İbn Abbas'tan olan rivayetle
ri dolayısıyla işitınediği halde bazı rivayet
leri işitmiş gibi aktarması. başkalarının 
münkatı ' olarak rivayet ettiği haberleri, 
mevsul ve mevkuf rivayetleri merfG diye 
nakletmesi, çok hata yapması ve telkin 
kabul etmesi gibi sebeplerle tenkit edil
miştir. Şu'be, Süfyan es-Sevr! ve İbnü'l
Mübarek'in onu zayıf bulduğu, Cerlr b. Ab-
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