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Onun Ebü’l-Vefâ el-Bûzcânî ile birlikte 387
(997) yýlýnda, iki yer arasýndaki boylam far-
kýný hesaplamak üzere gerçekleþtirdiði göz-
lem sýrasýnda ay tutulmasýný Bûzcânî’nin
Baðdat’tan, kendisinin Hârizm’den eþ za-
manlý olarak gözlemlemesi (Ta¼dîd, s. 250)
ilgi çekicidir. Batlamyus tarafýndan Geog-
raphia’da ortaya konulan, fakat tarihte
pek az uygulanan, Ta¼dîd’de yer alan bu
yöntemin deðerini vurgulayan Goldstein,
XIX. yüzyýlda dahi bazý Amerikalý astro-
nomlarýn böyle bir iþ birliði saðlayama-
dýklarýný belirtmektedir (JAOS, LXXXIX/1
[1969], s. 296). Bir baþka yazar da, “Veri-
lerinin doðasý göz önünde bulundurularak
en yeni haritalarla karþýlaþtýrýldýðýnda Bîrû-
nî’nin bu eserinde ulaþtýðý sonuçlarýn ger-
çekten doðru olduðu görülmektedir” þek-
lindeki tesbitiyle Bîrûnî’nin bu eserdeki bi-
limsel baþarýsýný ortaya koymaktadýr (Too-
mer, XLIV/1 [1969], s. 104). Onun bilimde
otoriteye saygý göstermekle birlikte göz-
lem, deney ve uygulamaya yönelik sorgu-
layýcý yöntemi Ta¼dîd’de bir defa daha
ortaya çýkmaktadýr. Meselâ Ýbn Sînâ’nýn,
Cürcân þehrinin boylamýnýn tashihiyle ilgi-
li bir astronomi cetvelini esas alarak be-
nimsediði yöntemi “tasavvurda doðru sa-
yýlsa da fiilen uygulanmasý zor bir yöntem”
ifadesiyle eleþtirmekte ve Ýbn Sînâ için,
“Zekâsý ve güçlü sezgisine raðmen bir oto-
riteye dayanmaya ihtiyaç duyduðu ko-
nularda güvenilir deðildir” demektedir (s.
201-202).

Ta¼dîd’in Ýstanbul’da bulunan nüsha-
sýnýn (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 3386)
önceleri müellif hattý olduðu düþünülmüþ-
se de daha sonra eseri neþreden Bulga-
kov, Bîrûnî’den beklenmeyecek yazým ha-
talarýna rastlandýðý gerekçesiyle neþrin gi-
riþinde bu görüþe karþý çýkmýþtýr. Çeþitli
makalelerin yaný sýra Zeki Velidi Togan’ýn
B¢r†n¢’s Picture of the World (Delhi
1940), Seyyid Hüseyin Nasr’ýn An Intro-
duction to Islamic Cosmological Doctri-
nes (Cambridge 1964) ve Aydýn Sayýlý’nýn
Observatory in Islam (Ankara 1960) ad-
lý kitaplarýnda bir ölçüde iþlenen eserin ilk
neþrini Muhammed b. Tâvît et-Tancî ger-
çekleþtirmiþtir (Ankara 1962). Bunu P. Bul-
gakov’un neþri izlemiþ (bk.bibl.), ayný nâ-
þir daha sonra eserin Rusça tercümesini
notlar ve açýklamalarla birlikte yayýmla-
mýþtýr (Ab† Reihan B¢run¢ Izbrannye pro-
izvedeniya, III, Taþkent 1966). Onun ardýn-
dan Jamil Ali’nin Ýngilizce çevirisi (bk. bibl.)
ve E. S. Kennedy’nin esere matematikçi-
ler için yazdýðý sayýsal nitelikteki þerh (bk.
bibl.) neþredilmiþtir.
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Genellikle hadisin semâ yoluyla
rivayet edildiðini belirten terim.
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Sözlükte “bildirmek, haber vermek, an-
latmak, nakletmek” anlamýndaki tahdîs
kelimesi terim olarak muteber bir yolla ha-
dis nakletmeyi, özellikle de hocanýn bizzat
kendisinden semâ yoluyla alýnan hadisi ri-
vayet etmeyi ifade eder. Terimin genel an-

miþtir. Giriþ bölümünün kendi baþýna de-
ðer taþýyan en dikkat çekici pasajlarý, Ara-
bistan steplerinin bir zamanlar deniz ol-
duðu ve jeolojik deðiþimler geçirdiði te-
ziyle ilgilidir. Bîrûnî bu tesbitlerini bazýla-
rýný bizzat elde ettiði birtakým buluntula-
ra, bilhassa kaya katmanlarý arasýnda rast-
lanan fosillere dayandýrmaktadýr (s. 25-26;
giriþ bölümüyle ilgili diðer ilginç ayrýntý-
lar için bk. Kennedy, s. 1-15).

Bîrûnî meseleleri ele alýrken rasathâ-
neler, astronomi gözlemleri, cetvelleri ve
aletleriyle matematik yöntemleri hakkýn-
da kendisinden önceki birikimi aktarmak-
ta ve gerekli gördüðü yerlerde eleþtiriye
tâbi tutmaktadýr. Özellikle Ýslâm astrono-
misinin erken dönemlerine dair, meselâ
ilk Ýslâm rasathâneleri hakkýnda çoðu þim-
di kayýp olan kaynaklardan aktarýlan bil-
giler kitabý en önemli bir kaynak ve tarih-
sel veri hazinesi kýlmaktadýr (Sayýlý, s. 91).
Bîrûnî’nin tanýmladýðý aletlere örnek ola-
rak enlem ölçüm aletiyle (Ta¼dîd, s. 41-
42; Kennedy, s. 20-22; Sezgin, III, 30-31)
optik açýnýn ölçülmesinde kullanýlan alet
verilebilir. Abdurrahman el-Hâzinî, ÝttiÅâ-
×ü âlâti’n-nefîse adlý eserinde bu ikinci
aleti Ta¼dîd’e atýfta bulunarak “üçgenli
alet” adýyla ayrýntýlý biçimde tanýmlamak-
tadýr (Sezgin, II, 147; krþ. Ta¼dîd, s. 221).

Müellifin belli bir problemle ilgili eski
birikimleri sadece aktarmakla yetinmedi-
ði, kendi görüþ, gözlem ve hesaplamala-
rýna da yer verdiði özellikle belirtilmelidir.
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Bîrûnî’nin kendi hattýyla Ta¼dîdü nihâyâti’l-emâkin adlý eserinden iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 3386, vr. 68a, 109b)
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hocadan bizzat iþitmeyip icâzetle veya mü-
kâtebe yoluyla aldýðý hadislerde tedlîs ya-
parak “haddesenî” lafzýný kullanabilir. Böy-
le durumlarda “semi‘tü” lafzýný hemen he-
men hiç kimse kullanmamýþtýr. Bununla
birlikte Ýbnü’s-Salâh, “semi‘tü” tabirinin
“haddesenî” lafzýndan üstün tutulmasýnýn
tartýþmalý olduðunu ve haddesenînin se-
mi‘tüye tercih edilmesi gerektiðini ifade
etmiþtir. Ona göre “semi‘tü” lafzý talebenin
söz konusu hadisi hocadan sadece iþittiði-
ne delâlet etmekte olup hocanýn talebe-
sine onu rivayet edebileceðini gösteren bir
ifadesini içermemektedir. “Haddesenî” ise
zýmnen de olsa bu rivayet iznini ihtiva et-
mektedir. Semâ yoluyla hadis öðrenmenin
genel kabul gören en kuvvetli lafzý hoca-
nýn okuduðunu, talebenin de yazdýðýný an-
latan “haddesenâ imlâen” veya “haddese-
nî imlâen” ifadesidir. Mâna ile rivayeti câiz
gören muhaddisler, “haddesenâ” ile çoðun-
lukla kýraat yoluyla rivayeti gösteren “ah-
berenâ” lafzýnýn birbirinin yerine kullanýla-
bileceði kanaatindedir. Ancak hadis kitap-
larýndan rivayette bulunurken bu iki lafzýn
birbirinin yerine kullanýlmasý kabul edilme-
miþtir.
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Cezayir’in kuzeyinde
tarihî bir þehir.
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Kaynaklarda, birincisi Ýslâmî dönemde
Tâhertülkadîme diye adlandýrýlan ve eski
bir Roma yerleþim merkezi olan Tingartia,
ikincisi bu þehrin yaklaþýk 10 km. batýsýnda

Abdurrahman b. Rüstem tarafýndan ku-
rulan Tâhertülhadîse olmak üzere Tâhert
(Tîhert, Tiaret) adýný taþýyan iki þehirden bah-
sedilmektedir. Rüstemîler’in kurucusu Ýbâ-
zî / Hâricî imamý Abdurrahman b. Rüstem,
Abbâsî ordusunun 144’te (761) Kayrevan’a
girmesi üzerine bir grup Ýbâzî ile birlikte
Cezayir’in kuzeyine çekilerek Cebelicezzûl’e
geldi ve Tâhertülkadîme civarýna yerleþti.
Buradaki faaliyetleriyle binlerce Hâricî’yi
etrafýna topladý. Kendisi için Cebelicez-
zûl’ün güney eteklerinde 1100 m. yüksek-
likte müstahkem bir mevkide yeni bir þe-
hir kurdu. Ýslâm þehirlerinin bilinen planý-
na göre merkezde caminin yer aldýðý þeh-
re Tâhertülhadîse adý verildi. Onun bu þeh-
ri 148 (765) veya 161 (778) yýllarýnda tesis
ettiðine dair rivayetler de aktarýlmýþtýr. Ýbn
Ýzârî, Abdurrahman’ýn bu þehri 161’de (778)
baþþehir olarak kurduðunu söylemektedir
(el-Beyânü’l-mu³rib, I, 196).

Sürekli bir dýþ tehdit altýnda bulunan
Ýbâzî imamýnýn oturacaðý bir üs ve karar-
gâh þeklinde düþünülen þehir bu sebeple
yüksek bir noktada kuruldu, ayrýca saðlam
surlarla çevrildi. Dört kapýsý olan þehirde
çarþýya hâkim bir mevkide Ma‘̀sûme adýy-
la bir iç kale inþa edildi. Ýkisi þehrin içinden
akan üç nehrin suladýðý, ayrýca bol yaðýþ
alan verimli topraklarda yer alan Tâher-
tülhadîse, Tel Atlas’ýn sonunda Þelif vadi-
si üzerinden kuzey-güney, doðu-batý ara-
sýndaki ulaþýmýn kesiþme noktasýnda Bü-
yük Sahrâ istikametinde altýn kapýsý diye
bilinen Sicilmâse güzergâhýnda bulunuyor-
du. Bu konumu dolayýsýyla þehir Atlas dað-
larý ile bozkýrýn birleþtiði yerde önemli bir
pazar iþlevi görüyordu. Kuruluþundan iti-
baren Ýbâzîler’in toplandýðý merkez haline
gelmesinin yaný sýra verimli topraklarý ve
iþlek ticareti sayesinde Tâhertülhadîse bü-
yük göçler aldý ve kýsa sürede büyüdü. Tu-
nus ve Trablus’tan gelen Arap kabileleri
Tâhert civarýna yerleþtirildi. Daha sonra
Levâte, Hevvâre, Zevâga, Matmâta, Zenâ-
te ve Miknâse kabilelerine mensup grup-
lar Tâhert çevresine geldi. Böylece Tâhert
halkýnýn çoðunu Berberîler’in teþkil ettiði
bir þehir oldu. Ayrýca bu göç bölgeyle sý-
nýrlý kalmadý, Abdurrahman b. Rüstem’in
Ýran asýllý olmasý dolayýsýyla Irak ve Ýran’-
dan pek çok Fars kökenli aile buraya gelip
yerleþti. Kaynaklarda baþta Basra Hâricî-
leri olmak üzere Irak bölgesinden çok faz-
la göç aldýðý için Tâhert’e Irâku’l-Maðrib
isminin verildiði bildirilmektedir. Yâkut ay-
rýca Mu‘tezîle’ye (Vâsýliyye) mensup, gö-
çebe hayatý yaþayan 30.000 civarýnda ki-
þinin Tâhert’e yakýn bir bölgede bulundu-
ðunu kaydeder (Mu£cemü’l-büldân, II, 8).

lamý râvinin “haddesenâ, ahberenâ, hab-
berenâ, enbeenâ, nebbeenâ, ahberenî, se-
mi‘tü fülânen yekulü, kale lenâ fülânün,
zekera lenâ fülânün” gibi edâ lafýzlarýndan
birini kullanarak hadis rivayet etmesidir
(Sehâvî, II, 154). “Haddesenî ve haddese-
nâ” lafýzlarýna Hz. Peygamber’in bir bilgi
vermesi veya bir olay anlatmasý anlamýn-
da sahâbeden itibaren sýkça rastlanmak-
tadýr (Buhârî, “Menâkýb”, 25, “Rikak”, 35;
“Fiten”, 13; Müslim, “Îmân”, 230). Bu iki
terime II (VIII) ve III. (IX.) yüzyýllarda kýra-
at, icâzet, münâvele, arz, kitâbet, vicâde
ve i‘lâm yoluyla alýnmýþ hadisleri nakleder-
ken yer verildiði görülmektedir. Özellikle
Hasan-ý Basrî, Atâ b. Ebû Rebâh, Ýbn Þi-
hâb ez-Zührî, Ebû Hanîfe, Süfyân es-Sevrî
ve Ýmam Mâlik gibi âlimler söz konusu iki
lafzýn kýraat yoluyla alýnan hadislerin riva-
yetinde kullanýlmasýnda bir sakýnca gör-
memiþtir. Daha sonraki dönemde kýraat
yoluyla alýnan hadislerin bu iki lafýzla riva-
yet edilmesi üzerinde ihtilâf edilmiþse de
semâ yoluyla alýnan hadisler konusunda-
ki kullanýmýnda ittifak hâsýl olmuþtur. Bu
sebeple haddesenâ ve haddesenî lafýzlarý
III. (IX.) yüzyýldan itibaren sadece semâ
yoluyla alýnan hadisler hakkýnda kullanýl-
maya baþlanmýþtýr.

Haddesenâ lafzý, hadisin hocadan nasýl
öðrenildiðini gösteren bazý kayýtlarla bir-
likte de zikredilmektedir. Meselâ kýraat
metoduyla alýnan hadiste “haddesenâ ký-
râeten aleyh”, icâzet yoluyla alýnan hadis-
te “haddesenâ icâzeten”, hoca ile yazýþa-
rak alýnan hadiste “haddesenâ bi’l-mükâ-
tebe”, hadisin hoca tarafýndan talebeye el-
den verilmesinde “haddesenâ münâvele-
ten” gibi ifadeler kullanýlmaktadýr. Özellik-
le I. (VII.) yüzyýlýn sonlarýndan itibaren râ-
vinin hocasýndan tek baþýna dinlediði ha-
dislerde “haddesenî”, bir grupla birlikte
dinlediði hadislerde “haddesenâ” lafzýna
yer verdiði görülmektedir (Ýbn Receb el-
Hanbelî, I, 259). Ancak Abdullah b. Mübâ-
rek ve Ahmed b. Sâlih baþta olmak üzere
bazý muhaddisler, hadisin hocadan grup
halinde dinlenmesi durumunda da her bir
râvinin onu “haddesenî” þeklinde rivayet
etmesi gerektiðini söylemiþlerdir (Hatîb
el-Baðdâdî, s. 425-426). Râvi, hadisi din-
lediði sýrada tek baþýna mý yoksa baþka-
larýyla birlikte mi olduðu konusunda te-
reddüt ederse “haddesenî” lafzýný kulla-
nýr. Zira burada kesin olan þey hadisi biz-
zat kendisinin iþitmesidir.

Hatîb el-Baðdâdî’ye göre semâ yoluyla
alýnan hadislerde kuvvet bakýmýndan “had-
desenî fülânün” ifadesi, “semi‘tü fülânen”
lafzýndan sonra gelir. Çünkü bazan râvi,


