SiMAK b. HARB
sayılmıştır (Şemseddin

es-Sehavl, 1, 202 I ). Tamamı hadis uydurmacısı veya zayıf ravilerden oluşan isoadlar için "silsiletü'l-kezib" (yalan zinciri) ve "evhe'l-esan!d"
tabirleri kullanılmıştır.
Hadis alimlerinin raviler hakkındaki farksebebiyle en sahih isnadın 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; Muhammed b. Sir'in > Ab!de es-Selman! > Ali b.
EbQ Talib (bazı alimler Muhammed b. Slrln yerine EyyGb es-Sahtiyanl veya Abdullah b. Avn'ı kabul ederler); A'meş > İb
rahim en-Nehai > Alkame b. Kays > Abdullah 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> Nafi' > 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 etmişlerdir. Serı b. İsmail > DavQd b. Yezld
el-Evdl > babası Yez!d b. Abdurrahman eiEvdl> 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. Mücella isoadları ise "silsiletü'l-kezib" olarak
lı değerlendirmeleri

Niifi' > Abdullah b. ömer isoadıyla rivayet 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 iima 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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SİMAK b. HARB
Ebü ' l-Mugıre

Simak b. Harb
b. Evs ez-Zühli ei-Bekrl
(ö. 123/ 741)

L

Hadis

hafızı,

tabii.

Simak b . Harb seksen kadar sahabiyi
Enes b. Malik, Abdullah b. Zübeyr b. Awam, Dahhak b .
Kays, Cabir b. Semüre ve Nu'man b. Beşir 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 gibi tabillerden nakilde bulunmuştur. Kendisinden hadis nakledenler arasında baş
ta oğlu Said olmak üzere A' meş, Hammad
b. Seleme. Şu'be b. Haccac. Süfyan es-Sevri, Şerlk b. Abdullah, Zaide b. Kudame, İb
rahim b. Tahman, İsrail b. Yunus es-Seb!ı
gibi hadisçiler sayılabilir.
gördüğünü belirtmiş;

Hocaları Cilbir b. Semüre ile İkrime elBerberl'den çokça hadis rivayet eden Simiik'in, Cabir b. Semüre'den naklettiği hadislere örnek olarak Hz. Peygamber'in namazlarda hangi sQre ve ayetleri okuduğu, zina eden bir kişinin recmedildiği, intihar eden birinin cenaze namazının kılın
madığı, ResOl-i Ekrem'in şemaili, bilhassa nübüwet mührü kabul edilen "ben"le
ilgili rivayetler zikredilebilir. İkrime yoluyla İbn Abbas'tan aktardığı rivayetler daha
çok tefsirle ilgilidir. İbn Mes'Qd'un oğlu aracılığıyla Similk'ten yaptığı nakiller arasında
Hz. Peygamber'in hadislerini başkalarına
aktaranları öven ve müjdeleyen rivayet de
vardır.

( ı..,J;>.:.,.! .!ll.o...ı )

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 tesbitin daha isabetli olacağı şeklindeki kanaati genelde kabul görmüştür. Dolayı
sıyla söz konusu isoadların sahabe ravileri 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. Silsiletü'z-zeheb olarak kabul edilen Ahmed
b. Hanbel > imam Şafii > imam Malik >
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gönderilmesine bakılarak yöneticilerle iliş
kisinin bulunduğu, muhtemelen bazı resml vazifeler üstlendiği düşünülebilir. Öte
yandan oğlu Said, kardeşleri Muhammed
ve İbrahim b. Harb'in de hadis ravisi olması, kardeşinin oğlu Süveyd b. Talha'nın hadis tahsil etmesi onun ailesinin ilmi çevreler içerisinde yer aldığını ortaya koymaktadır. Simak'in nerede vefat ettiği bilinmemektedir.
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Küfe'ye ilk yerleştirilen kabilelerden biri
olan Bekir b. Vail'in Beni Zühl koluna mensuptur. 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 Simak adıyla bir mescid yapılması Simak b.
Harb'in anne tarafından KQfe'nin ileri gelen bir ailesine mensup olduğunu göstermektedir. Onun devrio valisi EbQ Halid İbn
Hübeyre tarafından birkaç defa Bağdat'a

EbQ Hatim er-Razi, Similk'in sadOk, sika; Yahya b. Main de sika olduğunu söyler. İbn Adi'ye göre onun rivayetlerinin çoğunda bir problem yoktur ve hadisçiler
bunları terketmemiştir, bu rivayetler hasen mertebesindedir. Ancak Similk'in kendilerinden hadis naklettiği raviler arasın
da meçhul şahsiyetlerin, hatta sika olmayan kişilerin bulunması onun eleştirilme
sebeplerinden biri olmuştur. Ayrıca İkri
me tarikiyle İbn Abbas'tan olan rivayetleri dolayısıyla işitınediği halde bazı rivayetleri 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 edilmiştir. Şu'be, Süfyan es-Sevr! ve İbnü'l
Mübarek'in onu zayıf bulduğu, Cerlr b. Ab-
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dülhamid'in ondan hadis almak için yanı
na gittiği halde ayakta bevlettiğini görünce, "Bu adam bunamış " diyerek kendisine bir şey sormadan geri döndüğü zikredilmiştir. Similk'in ömrünün sonlarına doğ
ru ihtilata maruz kaldığı ifade edilmiş ve
kendisinden ihtilattan önce nakllde bulun anların rivayetleri makbul sayılmış , daha
sonra nakledilenleri terkedilmiştir. Ahmed
b . Hanbel, Similk'in hadislerinde ıztırab
bulunduğunu, Nesai onun yalnız başına
rivayet ettiği hadisiere itibar edilemeyeceğini belirtmiştir.

Similk'in şiir ve eyyamü'l-Arab konusunda birikimi olduğu belirtilmiş , hatta onun
Şa'bi ile özel şiir sohbetleri yaptığı , şiir öğ
renmek için yanına gelenleri hadis öğren
meye gelenlere tercih ettiği nakledilmiştir.
Onun rivayet ettiği "Şiirde hikmet vardır"
hadisiyle sahabenin Hz. Peygamber'in yanında sabah namazının ardından mescidde şiir okuduğuna ve Cahiliye günleri hakkında sohbetler yaptığına dair haber kendisinin şiire duyduğu ilgiyi arttırmış olmalıdır.
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Hadis, tarih ve tefsir kaynaklarında Simak'in rivayetlerine yer verilmiş , Abdürrezzak es-San'ani'nin el-Muşannefinde
bunlardan yetmiş , Ahmed b. Hanbel'in eJMüsned'inde seksen, Müslim'in el-Cami'u'ş-şa]J.i]J.'inde yirmi beş, Taberani'nin
eJ-Mu'cem'lerinde 150, İbn Hibban 'ın eş
Şa]J.i]J.'inde 1OO'ü aşkın rivayeti, ayrıca Taberi' nin Cdmi'u'l-beyan'ında elli dolayın
da tefsirle ilgili haberi kaydedilmiştir. Buhari el-Cô.mi'u'ş-şa]J.i]J.'inde bir yerde onun
bir rivayetiyle istişhadda bulunmuş ; Ebu
Davüd, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace de esSünen'lerinde rivayetlerine yer verm iştir
(Wensinck, Yili , ı ı2).
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SİMAVNA KADISI

IV. (X.) yüzyılda Horasan 'da
Samarnler adına kumandanlık
ve valilik yapan
müslüman Türk ailesi.
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Ailenin kurucusu Ebu İmran Simcur edDevati, Samani Emiri İsmail b. Ahmed'in
(892-907) gulamı idi. Nisbesinden Samani
sarayında idari görev yaptığı anlaşılmak
tadır. 298'de (91 ı) Sistan'a hakim olan
Samanller bölgenin yönetimini Simcur'a
bıraktılar. Birkaç ay sonra bölgeye Samani hanedamndan Ebu Salih Mansur b. ishak vali tayin edildi. 300 (913) yılında tekrar Sistan valisi olan SimcCır, Emir Ahmed
b. İsmail'in öldürülmesinin (301/914) ardın
dan ortaya çıkan kargaşa döneminde ayyarların düzenlediği baskina karşı koyarnayıp Kuhistan tarafına kaçtı. Bu olayın ardından bölgeyi kısa bir süre için Ebu Salih
Mansur ele geçirdi. Ancak SimcCır, bir süre sonra Kuhistan'a tekrar hakim olmayı
başardı (303/916) . Taberistan Zeydlleri'nin
308'de (921) Leyla b. Nu'man kumandasında Cürcan'a gönderdikleri ordu Samani
kumandanı Kara Tegin'i mağlup etti. Leyla, Nişabur'da Hasan b. Kasım ed-Dal adı
na hutbe okuttu. Durumu öğrenen Samani Emiri Nasr b. Ahmed, Leyla b. Nu'man'a
karşı bir ordu gönderdi, bu orduda SimcCır
da yer alıyordu . Leyla b. Nu'man, Samani
kuwetleri karşısında mağlup oldu , daha
sonra da öldürüldü. Nasr b. Ahmed, Hasan b. Kasım ed-Dai'nin adamlarının Cürcan'a hakim olduğunu öğrendiğinde SimcCır' u 4000 kişilik süvari birliğiyle oraya gönderdi. Cürcan'a hakim olan Simcur daha
sonra Makan b. Kaki önünde başarısızlığa
uğrayarak Cürcan'ı terketti (Zilhicce 310 1
Nisan 923). Samanller'in Rey şehrini Sacoğulları'nın elinden almasının ardından buraya vali tayin edilen Simcur'un (314/9 26)
son görevi Herat valiliğidir ( yaklaşık 930932).
SimcCır' dan

sonra ailenin

başına

geçen

oğlu İbrahim , Nasr b. Ahmed'in Kirman'a
gönderdiği orduda yer aldı. Cürcan'a hakim olmak isteyen Nasr'ın EbQ Ali Ahmed
b. Muhtac kumandasında gönderdiği ordu yedi aylık bir muhasaradan sonra Cürcan şehrini ele geçirince (328 yılı sonl a rı 1

Ağustos-Eylül940) İbrahim buraya vali tayin edildi. 331 (942-43) yılına kadar bu görevini sürdüren İbrahim , 1. NQh döneminde Nişabur valiliğine getirildi (Ramazan
333 1 Ni sa n-May ıs 945) . Bu olay üzerine
EbQ Ali Ahmed b. Muhtac isyan edip Muharrem 33S'te (Ağu stos 946) Nişabur' u ele
geçirdi. Şewal 336'da (Ni sa n-Mayıs 948)
ölen İbrahim'in yerine oğlu Ebü'l-Hasan
Muhammed geçti. Ebü'l-Hasan'ın ilk görevi muhtemelen Nişabur şahneliğidir. Ardından Horasan sipehsaları tayin edildi.
Hakkındaki şikayetler yüzünden görevinden aziedilen (Cemaziyelahir 349 1 Ağu stos
960) Ebü'l-Hasan Muhammed ertesi yıl göreve ikinci defa tayin edildiğinde (Zilhicce
350 1 Ocak 962) halka karşı iyi davranarak
başarılı bir yönetim uyguladı. Ziyari Emiri
Veşmgir'in (Vuşmg1'r) ölümüyle (357/967)
Ziyarller arasında başlayan taht mücadelesine Samaniler adına müdahale eden Ebü'lHasan bu dönemde Buhara'daki rakipleri
tarafından becerisizlikle itharn edildi. Emir
ı. MansOr b. Nuh onu azietmeyi düşündüy
se de Buhara'daki faaliyetleriyle emirin güvenini kazanarak görevde kalmasını başar
dı. Ebü'l-Hasan, daha sonra Samaniler ile
Büveyhiler arasındaki anlaşmazlığın barışla sonuçlanmasında önemli rol oynadı
(361/971-72) .

11. Nuh, Samani tahtına geçtikten sonra Ebü'l-Hasan Muhammed b. İbrahim'e
yakınlık gösterdi ve kızıyla evlendi. Ancak
bir süre sonra Vezir Ebü'l-Hüseyin ( Ebü'ı
Hasan) Abdullah (Ubeydullah) b. Ahmed elUtbi'nin etkisinde kalarak onu görevinden
azietti (371/982) . Ebü'l-Hasan bunun üzerine Horasan'dan ayrılıp iktaı Kuhistan'a
çekildi. Bu sırada Saffari hanedanının idaresinde bulunan Slstan' ı ele geçirmek isteyen ll. Nuh, Saffarller'le olan meseleleri
halletmek için Ebü ' l-Hasan'ı bir mektupla Sistan'a gönderdi. Sistan'a giden Ebü'lHasan, Saffarller ile Samaniler arasındaki
anlaşmazlığı çözümledi ve ll. Nuh adına
hutbe okutarak geri döndü ( 17 Zilhicce
372 1 2 Hazi ran 983 ). Vezir Utbi'nin öldürülmesinden sonra yeni vezir Abdullah b.
Muhammed b. Uzeyr, Horasan sipehsaları Ebü'l-Abbas Hüsamüddevle Taş' ı aziedip yerine üçüncü defa Ebü'l-Hasan Simcuri'yi getirdi (Reb!ülevvel 3761 TemmuzAğu s tos 986) . Ebü'l-Hasan Zilhicce 378'de (Mart-Nisan 989) Nişabur 'da vefat etti. Yerine geçen oğlu Ebu Ali Muhammed
daha babasının sağlığında siyaset sahnesinde faaldi. Simcuri ailesinin devlet içindeki nüfuzunu kırmak isteyen ll. Nasr,
Em1'r Faik el-Hassa'yı Horasan sipehsalarlığına tayin edince Ebu Ali bu durumu ka-

