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zî’nin eþ-Þemâßilü’n-nebeviyye’si, Ne-
sâî’nin es-Sünenü’l-kübrâ’sý ve £Amelü’l-
yevm ve’l-leyle’sindeki râviler dikkate alý-
narak hazýrlanmýþtýr (Yûsuf b. Abdurrah-
man el-Mizzî, I, 3-4; ayrýca bk. neþredenin
giriþleri, I, 18). Eserde râviler isimleri bili-
nenler, künyeleriyle meþhur olanlar, baba
adýyla bilinenler, ismi bilinmeyenler ve ka-
dýnlar þeklinde beþ grupta sýralanmakta,
hadislerin senedleri eksiksiz verilmekte,
metinlerin sadece baþ tarafý yazýlmakta
yahut varsa hadisin meþhur ismi kaydedil-
mektedir.

Mizzî, etrâf kitaplarý içinde Halef el-Vâ-
sýtî ve Ebû Mes‘ûd ed-Dýmaþký’nin E¹râ-
fü’½-Øa¼î¼ayn’larý ile tertibini daha çok
beðendiði Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’in el-Ýþ-
râf £alâ ma£rifeti’l-e¹râf’ýný örnek almýþ-
týr (Tu¼fetü’l-eþrâf, I, 4). Bunlardaki eksik-
likleri tamamlayan, yanlýþlarý düzelten Miz-
zî eserinde hadislerin kaynaklarýný þu ru-
muzlarla göstermiþtir: “�” Kütüb-i Sitte,
“�” Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’i, “��”
Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’te muallak
olarak verdiði hadisler, “�” Müslim’in el-
Câmi£u’½-½a¼î¼’i, “�” Ebû Dâvûd’un es-
Sünen’i, “�” Tirmizî’nin el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼’i, “��” Tirmizî’nin eþ-Þemâßilü’n-nebe-
viyye’si, “ ” Nesâî’nin es-Sünen’i, “!"”
Nesâî’nin £Amelü’l-yevm ve’l-leyle’si, “#”
Ýbn Mâce’nin es-Sünen’i. Mizzî ayrýca ken-
disinin verdiði bilgileri “ziyade” anlamýn-
da “$”, Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’e yaptýðý
istidrakleri ise “%” rumuzuyla belirtmiþtir
(a.g.e., I, 6).

Yirmi altý yýlda tamamlanan (3 Rebîülev-
vel 722/22 Mart 1322) Tu¼fetü’l-eþrâf’ý tü-
rünün önceki örneklerinden üstün kýlan ve
çok tutulmasýný saðlayan yönü iç düzeni-
dir. Özellikle râvilerin sýralanmasýnda izle-
nen yöntem sayesinde eserde aranan isim
çok daha kolay bulunabilmektedir. Tu¼-
fe’de sahâbîler alfabetik sýralandýðý gibi
çok hadis rivayet eden bir sahâbînin öð-
rencileri ve öðrencilerinin öðrencileri de
kendi içinde alfabetik sýrayla zikredilmek-
tedir. Ýsimlere ait hadisler konusuna veya
ilk kelimesine bakýlmaksýzýn en çok geçtiði
kaynaktan baþlamak üzere verilmektedir.
Mizzî’nin yöntemi daha sonra Ebü’l-Fidâ
Ýbn Kesîr, Ýbn Hacer el-Askalânî ve Abdül-
ganî b. Ýsmâil en-Nablusî gibi müelliflerce
örnek alýnmýþ (M. Abdurrahman Tavâlibe,
s. 183-188), ancak musannifin isnadlarý
baþtan sona zikretmesi eleþtirilmiþtir (Ab-
dülganî b. Ýsmâil en-Nablusî, I, 8).

Tu¼fe iki bölümden meydana gelmek-
te, birinci bölümde müsned, ikinci bölüm-
de mürsel rivayetler yer almaktadýr. Müs-
nedler bölümünde 986 sahâbîye ait 18.389,

mürseller bölümünde 405 tâbiîye ait 1237
hadis vardýr (toplam 19.626). Mürseller bö-
lümündeki hadis numaralarý önceki bö-
lümden devam etmekte, nâþir bunun ikin-
ci baskýda düzeltileceðini söylemektedir
(Tu¼fetü’l-eþrâf, neþredenin giriþleri, XIII,
8). Ýbn Hacer ve nâþir Abdüssamed Þere-
feddin tarafýndan ilâve edilenler (a.g.e.,
neþredenin giriþi, I, 16) ve mükerrerlerle
birlikte Tu¼fe’deki hadis sayýsý 19.959’a
ulaþmaktadýr.

Mizzî, kaynaklarýnýn birden fazla rivaye-
tini (meselâ Buhârî’nin iki, Ebû Dâvûd’un
sekiz, Nesâî’nin dokuz) esas alarak (M.
Abdurrahman Tavâlibe, s. 149, 151) gör-
düðü kusurlarý düzeltmeye çalýþmýþsa
da, müdahale etmediði yerlerle ilgili ola-
rak kendisi notlar hazýrlamýþ, özellikle Ne-
sâî’nin es-Sünenü’l-kübrâ’sýnýn Ýbn Ah-
mer rivayetinden hareketle yaptýðý dü-
zeltmelerden meydana gelen bu kitap-
çýða La¼šu’l-E¹râf adýný vermiþtir (Ýbn
Hacer el-Askalânî, I, 5). Ayrýca Moðultay
b. Kýlýç’ýn Evhâmü'l-E¹râf’ý (et-Ta£aššub
£ale’l-E¹râf; DÝA, XXX, 231), Ebü’l-Fidâ Ýbn
Kesîr’in Câmi£u’l-mesânîd’inin çeþitli yer-
leri, Tu¼fe’nin ayný zamanda muhtasarý
olan Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin el-Keþ-
þâf fî ma£rifeti’l-E¹râf’ý (bk. DÝA, XIX, 23;
el-Fihrisü’þ-þâmil, II, 1287), Zeynüddin el-
Irâký’nin kendisine ait Tu¼fe nüshasý üze-
rine kaydettiði notlar, Ýbnü’l-Irâký’nin el-
Ý¹râf bi-evhâmi’l-E¹râf’ý (nþr. Kemâl Yû-
suf el-Hût, Beyrut 1406/1986), Takýyyüddin
Ýbn Fehd’in el-Ýþrâf £ale’l-cem£ beyne’n-
Nüketi’¾-¾ýrâf ve Tu¼feti’l-eþrâf’ý (Mil-
let Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 282) gibi Tu¼-
fe’yi tamamlayan çalýþmalar vardýr. Ýbn
Hacer, bunlarýn çoðunu derleyip kendi
notlarýný ekleyerek el-Ý£tirâf bi-evhâ-
mi’l-E¹râf adýyla da bilinen (Tu¼fetü’l-eþrâf,
neþredenin giriþi, II, 8) en-Nüketü’¾-¾ýrâf
£ale’l-E¹râf adlý eserini oluþturmuþtur (bk.
bibl.). Günümüzde Tu¼fe’nin ilk üç cildi-
nin neþir hazýrlýklarýna katýlan Ebü’l-Eþbâl
Sagýr Ahmed Þâgif el-Bâkistânî, eserin
neþrinden sonra belirlediði eksikliklere dair
kendi nüshasýna kaydettiði notlarý el-Müs-
tedrek adýyla yayýmlamýþtýr (Riyad 1993).
Eser üzerine Zehebî’nin MuÅta½arü’l-E¹-
râf’ý (Abdullah Muhammed el-Habeþî, I,
552), Þehâbeddin Ahmed b. Endereþî’nin
muhtasarý, Ýbn Kamer diye bilinen Mu-
hammed b. Ali b. Ca‘fer’in Ýl¹âfü’l-eþrâf
bi-zehri’l-E¹râf’ý (Sehâvî, VIII, 176), Mu-
hammed b. Abdurrahman el-Alkamî’nin
et-Tu¼afü’¾-¾ýrâf fî telÅî½i’l-E¹râf’ý (Ab-
dullah Muhammed el-Habeþî, I, 552), Mu-
hammed b. Hâþim b. Abdülgafûr es-Sin-
dî’nin Tu¼fe’den sadece Buhârî hadisleri-

Katalanca’ya (Barcelona 1978; Cân Fûn-
tân, s. 77-78; Miguel de Epalza, “Arabisch-
spanische Symbiose”, s. 290-291) çevrilen
Tu¼fetü’l-erîb Louis Massignon tarafýn-
dan eleþtirilmiþ ve bu kitabýn sonuna Jean
Spiro’nun tercümesinin reddiye bölümü
eklenmiþtir (bk. bibl.). Miguel de Epalza
Tu¼fetü’l-erîb üzerine La Tuhfa, auto-
biographia y polemica islamica contra
el Cristianismo de Abdallah al-Taryu-
man (fray Anselmo Turmeda) adýyla dok-
tora tezi hazýrlamýþ ve Ýspanyolca’ya çe-
virmiþtir (Roma 1971). Muhammed b. Ab-
dullah el-Berîdî yüksek lisans tezi olarak
eserin tahkikini yapmýþtýr (1405/1985, Ýmam
Muhammed b. Suûd Üniversitesi).
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Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî’nin

(ö. 742/1341)
etrâf türünün en meþhur

örneði olan eseri.˜ ™

Tam adý Tu¼fetü’l-eþrâf bi-ma£rifeti’l-
e¹râf olup râvi isimlerine göre alfabetik
düzenlenmiþtir. Eser, Kütüb-i Sitte’nin ya-
nýnda Ebû Dâvûd’un el-Merâsîl’i, Tirmi-
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ler yayýmlanmýþtýr (I-VI, Beyrut 1994). Bu
fihristlerin Tašrîbü Tu¼feti’l-eþrâf bi-
ma£rifeti’l-e¹râf adýný taþýyan I-III. ciltle-
ri (nþr. Ebû Abdullah Saîd el-Mendûh –
Ebü’l-Fidâ Sâmî et-Tûnî) sahâbî isimleri-
ne göre alfabetik olup hadislerin tahrîci
sadece kitap adlarýna göre deðil Kütüb-i
Sitte’nin matbu versiyonlarýnýn hadis ve-
ya cilt ve sayfa numaralarýna göre yapýl-
mýþtýr. Ayný kiþiler tarafýndan hazýrlanan
Fehârisü Tu¼feti’l-eþrâf adlý IV. cilt ise
isnadlarda geçen bütün râvilere dair al-
fabetik fihristtir ve eserden istifadeyi ol-
dukça kolaylaþtýrmaktadýr. Söz konusu fih-
ristlerin V ve VI. ciltleri ise Muhammed Ab-
dülkadir Atâ’nýn hazýrladýðý fihristin yeni-
den neþridir. Muhammed Abdurrahman
Tavâlibe, el-¥âfý¾ü’l-Mizzî ve’t-taÅrîc fî
kitâbihî Tu¼feti’l-eþrâf bi-ma£rifeti’l-
e¹râf adýyla eser ve müellif hakkýnda bir
doktora tezi hazýrlamýþtýr (1997, Câmia-
tü’z-Zeytûniyye [Tunus]; ayrýca bk. bibl.).

Tu¼fe ve benzeri eserler sayesinde bir
hadisin hangi kaynaklarda geçtiðini tesbit
etmek, bütün tariklerini görmek, rivayet
kusurlarýný farketmek, bir müellifin ese-
rine alýp hakkýnda hüküm vermediði ha-
dislerin durumunu baþka müelliflerin ka-
naatlerinden öðrenmek, bir râvinin bü-
tün rivayetlerini görmek ve Kütüb-i Sit-
te’nin nüshalarý arasýndaki farklarý anla-
mak mümkün olmaktadýr.
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Mâlikî fýkhýna dair eseri
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Nevevî’nin Þâfiî fýkhýna dair
Minhâcü’t-tâlibîn adlý eserine

Ýbn Hacer el-Heytemî’nin
(ö. 974/1567)
yazdýðý þerh

(bk. MÝNHÂCÜ’t-TÂLÝBÎN).˜ ™
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Muhammed b. Fazlullah

el-Burhânpûrî’nin
(ö. 1029/1620)

sûfîlerin varlýk ve mertebeleri
hakkýndaki görüþlerine dair eseri.˜ ™

Muhammed b. Fazlullah 952 (1545) yý-
lýnda Gucerât’ýn Ahmedâbâd bölgesinde
doðdu. Dönemin tanýnmýþ âriflerinden olan
babasýnýn yanýnda tahsile baþladý. Onun
ölümünden sonra Þeyh Safiyyüddin Guce-
râtî’den hýrka giydi. Hac maksadýyla gitti-
ði Hicaz’da on iki yýl kaldý. Bu sýrada Þeyh
Ali b. Hüsâmeddin Müttaký el-Hindî ile ta-
nýþýp sohbetlerinden faydalandý. Ülkesine
döndüðünde Ahmedâbâd’da müderris Ve-
cîhüddin Alevî’nin derslerine katýldý. Ma-
lûh’a gidip Þeyh Muhammed Hýzýr et-Te-
mîmî’nin yanýnda seyrü sülûkünü tamam-
ladý ve ardýndan Burhânpûr’a yerleþti. Bu-
rada bir mescid ve hankah inþa ederek
ilim ve irþadla meþgul olan Burhânpûrî bu
þehirde vefat etti. Büyük bir Çiþtî þeyhi
olarak tanýnan Burhânpûrî’nin et-Tu¼fe-
tü’l-mürsele’nin yaný sýra Ýrþâdü’s-sâli-
kîn, ¥âþiyetü’l-£acîbeti’l-Lâmi£a, Vesî-
le ilâ lišåßi cemâli’n-nebî adlý eserleri
vardýr (DMBÝ, XII, 50). Harîrîzâde’nin, onun
kendisine Ahmed er-Rifâî’nin soyundan
geldiðini söyleyip Rifâiyye’nin Fazliyye ko-
lunu nisbet etmesi (Tibyân, III, vr. 32a) doð-
ru deðildir.

Tam adý et-Tu¼fetü’l-mürsele ile’n-
nebiyyi’l-mürsele olan eser 999 (1591)
yýlýnda kaleme alýnmýþtýr. Eserde varlýk
(vücûd), varlýðýn mertebeleri, vahdet-i vü-
cûd anlayýþýnýn âyet ve hadislerden delil-
leri, insân-ý kâmil görüþü, vahdet-i vücû-
dun bâtýl yorumlarý, bu yorumlarýn çürü-
tülmesi, bütün bu konularýn seyrü sülûkle
irtibatý ele alýnýr. Burhânpûrî, vahdet-i vü-
cûd anlayýþýný benimseyen sûfîlerin eser-
lerinde görüldüðü üzere varlýðýn Hak ol-
masý ve o varlýðýn mertebelerde taayyü-
nünü inceler. Bu baðlamda vahdet-i vü-
cûdun en temel kabullerinden biri olan,
“Varlýk Hak’týr” ifadesini izah eder. Bu ifa-
deyi sûfîlerin nasýl yorumladýðý, varlýðýn

ni derlediði ¥ayâtü’l-šårî bi-e¹râfi Øa-
¼î¼i’l-BuÅârî’si (Tu¼fetü’l-eþrâf, neþrede-
nin giriþleri, III, 15) gibi ihtisar çalýþmala-
rý da yapýlmýþtýr (ayrýca bk. M. Abdurrah-
man Tavâlibe, s. 135-137).

Tu¼fetü’l-eþrâf, Mizzî’nin talebesi Ebü’l-
Fidâ Ýbn Kesîr’in nüshasýndan 13 Þâban
774’te (7 Þubat 1373) istinsah edilen bir
nüsha esas alýnmak suretiyle (Tu¼fetü’l-
eþrâf, neþredenin giriþi, II, 19) neþredil-
miþ (nþr. Abdüssamed Þerefeddin, I-XIV,
Bombay 1965-1982), bu neþirden ofset
baskýlar yapýldýðý gibi (Beyrut, ts.; Beyrut
1999) eser baþka nâþirler tarafýndan ay-
rýca basýlmýþtýr (nþr. Züheyr eþ-Þâvîþ, Bey-
rut 1983; nþr. Beþþâr Avvâd Ma‘rûf, Beyrut
1999; Beyrut 2001). Nâþir Abdüssamed Þe-
refeddin eserin her cildine Tu¼fe’nin ta-
nýtýmýný yaptýðý, hadis ilminin çeþitli me-
seleleri ve bazý sahâbîler hakkýnda bilgi
verdiði Arapça ve Ýngilizce takdim yazýlarý
koymuþtur. Hadisleri ve râvileri ayrý ayrý
numaralandýran nâþir, her tabakadaki isim-
lerin birbirinden kolayca ayýrt edilebilmesi
için sahâbî isimlerini iri harflerle yazmýþ,
tâbiîn tabakasýna bir, tebeu’t-tâbiîn taba-
kasýna iki, sonraki tabakaya üç yýldýz iþa-
reti koymuþtur. Mizzî’nin kýsaltmalarýný
metin içinde muhafaza ettiði gibi bunla-
rý her hadisin sýra numarasýnýn altýnda ay-
rýca yazmýþtýr. Tu¼fe’deki tahrîclerde sa-
dece kitap adlarý zikredildiði halde nâþir
bunlarýn yanýna bab ve hadis numaralarý-
ný da eklemiþ, Mizzî’nin hadisler arasý atýf-
larýný hadis numaralarýyla göstermiþtir.
Okunmasý zor isim ve kelimeleri hareke-
lemiþ, eserde adý geçen bazý þahýs ve ki-
taplar hakkýnda bilgi vermiþ, metne ken-
disinin eklediði bilgileri parantez içine al-
mýþtýr. Her sayfada rivayeti yer alan sa-
hâbînin ve öðrencisinin adýný sayfanýn üs-
tünde, Tu¼fe’deki kýsaltmalarýn karþýlýk-
larýný ise sayfanýn altýnda belirtmiþtir. Miz-
zî’nin kaynaklarý için el-Keþþâf £an ebvâ-
bi merâci£i Tu¼feti’l-eþrâf bi-ma£rife-
ti’l-e¹râf adýyla bir fihrist hazýrlayan nâþir
(Tu¼fetü’l-eþrâf, neþredenin giriþi, I, 17-18)
bu fihristi eserin XIV. cildi olarak II. ciltle
birlikte neþretmiþ (Bombay 1386/1966),
neþrine Tu¼fe’den sonra baþlanan Nesâî’-
nin es-Sünenü’l-kübrâ’sýna ait fihristi de
ayrýca yayýmlamýþtýr (Bombay 1981). Ha-
dislerin ilk kelimelerine göre alfabetik bir
fihrist yapmayý planlayan nâþir (Tu¼fetü’l-
eþrâf, neþredenin giriþi, XII, 9; XIII, 20) bu
isteðini gerçekleþtirememiþ, söz konusu
fihristi daha sonra Muhammed Abdülka-
dir Atâ hazýrlamýþtýr (Beyrut 1990, 1994).
Tu¼fe hakkýnda ayrýca Müessesetü’l-kü-
tübi’s-sekafiyye tarafýndan çeþitli fihrist-


