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gö rü len ge liş me le ri yan sıt tı ğı (uy dur ma 
ol du ğu) şek lin de ki id di asın dan ha re ket-

le bir ha di sin ne za man, ne re de ve ki min 

ta ra fın dan söy len di ği so ru la rı na özel lik le 

is nad lar dan ha re ket le ce vap bul ma ya ça-

lış mış tır.

Juyn boll’ün is nad in ce le me si nin mer ke-

zin de ha dis le rin uy du rul ma sın da so rum lu 

ka bul et ti ği müş te rek râvi ler bu lun mak-

ta dır. İs nad la rın ilk de fa ken di le rin den 

bir çok ta ri ke ay rıl dı ğı or tak râvi le rin, is-

nad la rın da yer al dık la rı ha dis le ri uy dur-

du ğu id di ası nı şar ki yat çı li te ra tü rün de 

bir te ori ha li ne ge ti ren J. Schacht ise de, 

bu gün söz ko nu su te ori ön ce lik le Juyn-

boll’le bir lik te anıl mak ta dır. Zi ra Juyn boll 

bu yön te mi ilk ola rak Mus lim Tra di-

ti on ad lı ki ta bın da uy gu la mış, ar dın dan 

ma ka le le ri nin ço ğu nu ve son ki ta bı nı bu 

yön te min uy gu lan ma sı ve ge liş ti ril me si ne 

ayır mış tır. Müş te rek râvi yön te mi bağ-

la mın da onun ta ra fın dan or ta ya ko nan 

kısmî müş te rek râvi (par ti al com mon link), 

gö rü nüş te müş te rek râvi (see ming com-

mon link), tek râvi li ta rik (sing le strand), 

örüm cek (spi der), da lış (di ving / di ve) gi bi 

te rim le rin ya nı sı ra Schacht’ın ge liş tir di ği 

isnadla rın ya yıl ma sı (spre ad of isnåds) kav-

ra mı ça lış ma la rın da çok sık geç mek te dir. 

Juyn boll ay rı ca müş te rek râvi le rin müs-

lü man âlim ler ta ra fın dan far ke dil di ği ni, 

on la rın bu râvi ler için ha dis li te ra tü rün de 

“medâr” ke li me si ni kul lan dı ğı nı id dia et-

miş tir. Kul lan dı ğı te rim ler ve yön te miy le 

il gi li ola rak ken di si ne yö nel ti len eleş ti ri le-

ri dik ka te al ma yan ve bun la ra doğ ru dan 

ce vap ver me yen Juyn boll’ün aka de mik 

ha ya tı bo yun ca id di ala rın da gö rü len de-

ği şik lik ler uy gu la dı ğı te ori yi yi ne ken di si ne 

ait ba zı ilâve ler le ge liş tir mek ten iba ret 

kal mış tır.

İs nad ana li ziy le meş gul ol ma sı nın ka-

çı nıl maz so nu cu ola rak ricâl li te ra tü rüy le 

de il gi le nen Juyn boll, bu li te ra tür de bi-

yog ra fi le ri yer alan bir çok râvi nin as lın-

da sah te is nad lar oluş tur mak ama cıy la 

uy du rul muş isim ler ol du ğu ka na atin de-

dir. Bu bağ lam da üze rin de dur du ğu bir 

id dia da is nad lar da it ti sa li sağ la mak için 

yaş hi le si ne baş vu ru la rak râvi le rin da ha 

uzun ya şa mış gi bi gös te ril di ği yo lun da dır. 

Bir çok ça lış ma sın da di le ge tir di ği bu id di-

ası için “The Ro le of Mu‘am mar†n in the 

Early De ve lop ment of the Isnåd” adıy la 

bir ma ka le yaz mış (WZKM, LXXXI [1991], 
s. 155-175), The Ency clo pa edia of Is-

lam’da yer alan “Mu‘am mar” mad de sin de 

de söz ko nu su gö rüş le ri ni tek rar la mış tır.

zi ya ret çi le re ka pa lı olan bö lüm ler de ala-

nıy la il gi li ki tap la ra ulaş ma imkânı bul du.

Mo dern Mı sır’da ha dis li te ra tü rü et ra-

fın da ya pı lan tar tış ma la rı in ce le di ği dok-

to ra te zi için bir yıl Ka hi re’de kal dı. Dok-

to ra sı nı Lei den’de 1969’da ta mam la dı, 

ar dın dan eşiy le bir lik te Ame ri ka Bir le şik 

Dev let le ri’ne gi dip Ka li for ni ya Üni ver si-

te si’nde ders ver di. Bu ra da ki işi ne son 

ve ri lin ce İn gil te re’ye geç ti; 1974-1985 

yıl la rı ara sın da Exe ter Üni ver si te si’nde 

gö rev yap tı. Ha dis araş tır ma la rı üze rin de 

yo ğun laş ma ya ka rar ver me si de bu üni-

ver si te de ders ver di ği dö ne me rast lar. 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ve İn gil te re’de 

ça lış tı ğı sı ra da ta til ler de Lei den Üni ver si-

te si Kü tüp ha ne si’nde araş tır ma lar ya pı-

yor du. 1985’te Hol lan da’ya dön dü ve her-

han gi bir üni ver si te ye in ti sap et me den 

ha ya tı nın so nu na ka dar ça lış ma la rı nı bu 

kü tüp ha ne de sür dür dü. Sa hip ol du ğu bil-

gi le rin ni haî nok ta sı ka bul et ti ği, Kü tüb-i 

Sit te’de ki râvi le ri ve is nad la rı nı in ce le di ği 

Ency clo pe dia of Ca no ni cal ¥a d¢th ad-

lı an sik lo pe dik ese ri nin ar dın dan ye ni bir 

ça lış ma ya yım la ya ma dı. Uzun sü re sağ lık 

prob lem le ri ya şa yan Juyn boll 19 Ara lık 

2010’da Lei den’de öl dü. Kü tüp ha ne si nin 

bü yük bir kıs mı Juyn boll Vak fı ta ra fın dan 

Lei den Üni ver si te si Kü tüp ha ne si’ne ba ğış-

lan mış, 2011 yı lın da Juyn boll’ün anı sı na 

ay nı üni ver si te ta ra fın dan ulus lar ara sı bir 

sem poz yum dü zen len miş tir.

Juyn boll aka de mik ça lış ma la rı nın ama-

cı nı, “Eğer İslâm’ı bil di ği miz şek liy le icat 

eden Mu ham med de ğil se -ki bu, Ig naz 

Gold zi her’in bir asır ön ce si ne ait ese ri Mu-

ham me da nisc he Stu di en’in den iti ba ren 

bi li nen bir şey dir- bun dan ki min so rum lu 

ol du ğu nu bul ma” şek lin de di le ge tir miş-

tir (My Days in the Ori en tal Rea ding Ro-
om, s. 17). Ha dis le re kar şı olan me ra kı nın 

Goldzi her’in ese riy le bir lik te baş la dı ğı nı 

söy leyen Juyn boll’ün bu il gi si bü tün aka-

de mik ha ya tı bo yun ca de vam et miş tir. 

Goldziher’in ha dis le rin bü yük kıs mı nın 

İslâm top lu mu nun son ra ki asır la rın da 

Ot to man Po licy To wards Fi re arms in the 

Pos se si on of Re aya from Ju di cal Re cords 

of Kay se ri 1600-1627” (Ar.Ott., VI [1980], 
s. 339-358); “The Po pu la ti on So ci ety and 

Eco nomy of the Re gi on of Er ci yes Da ğı in 

the 16 th Cen tury” (Con tri bu ti ons à l’his-
toire écono mi que et so ci ale de l’Em pi re 
ot to man, ed. J. L. Bac que-Gram mont – P. 
Du ma ont [Lo uva in 1983], s. 149-250); “Pi-

ous Fo un dati ons in the So ci ety and Eco-

nomy of Otto man Trab zon, 1565-1640” 

(JES HO, sy. 33 [1990], s. 271-356); “So me 

Tho ughts on the Ga zi-The sis” (WZKM, 
sy. 76 [1986], s. 151-161). Vil la ge Li fe 

in Cyprus at the Ti me of the Ot to man 

Con qu est ad lı ya yım lan ma mış bir ça lış-

ma sı Gir ne Millî Ar şi vi’nde bu lun mak ta dır 

(ça lış ma la rı nın tam bir lis te si için bk. Er-
doğ ru, sy. 8 [1997], s. 480-482).
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20 Ekim 1935 ta ri hin de Lei den’de doğ-

du. İlk adı Ga uti er ve Gu al şek lin de de 

ya zı lır. The odo rus Wil lem Jo hannes Juyn-

boll’den (ö. 1861) iti ba ren Doğu araş tır-

ma la rıy la ta nı nan kök lü bir ailenin son 

üye si dir. Ai le den mi ras ka lan kütüpha ne-

nin de et ki siy le 1956’da Leiden Üniversite-

si’nde Arap ça ve İbrânîce öğ re ni mi ne 

başla dı. Bu dö nem de, da ha son ra dok to ra 

te zini da nış man lı ğın da bitire ce ği ho ca sı 

Jan Brug man’ın is te ğiyle Con cordance’ın 

ta mam lan ma sın da görev alan öğ ren ciler 

ara sın da yer aldı. En önem li ese ri olan 

Ency clo pe dia of Cano ni cal ¥a d¢th’i 

ken di si ne da ya na rak ha zır la dı ğı Mizzî’nin 

Tu¼ fe tü’l-eşrâf’ı ile de bu sı ra da karşı-

laştı. Öğ ren ci lik yıl la rın da za ma nı nın 

önem li bir kıs mı nı Lei den Üni ver si te si Kü-

tüp ha ne si Do ğu Eser le ri oku ma oda sın da 

ge çi ri yor du ve al tı ay sü rey le Do ğu yaz-

ma la rı ve der gi le ri bö lü mün de yö ne ti ci lik 

gö re vi ni üst len miş ti. Bu gö re vi es na sın da, 

Gualtherus

Hendrik

Albert

Juynboll
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Juyn boll ha dis le il gi li in ce le me le rini is-

nad la sı nır la mış ve bir ta kım me tin farklı-

lık la rı na te mas et mek dı şın da ha dis var-

yant la rı ara sın da me tin mu kayesesi / mu-

âra za yap ma mış tır. Ken di si ne yönelti len 

en önem li eleş ti ri ler bu nun üzerin de yo-

ğun laş mak ta dır. Zi ra ha dis metin le ri ni 

in ce le me le ri ne da hil et me me si sebebiy-

le, is nad uy du rup onu sah te bir metin le 

des tek le me nin id dia edil di ği ka dar ko lay 

olma dı ğı ger çe ği nin far kı na va ra ma mıştır. 

Me tin le ri ih mal et me si nin en önem li 

sebep le rin den bi ri muh te me len, Mizzî’nin 

ha dis me tin le ri nin ta ma mı nı içer me yen 

Tu¼ fe tü’l-eşrâf’ını ça lış maları na te mel al-

ma sı dır. Esa sen Juyn boll, in ce le di ği ha dis-

le rin bü tün is nad la rı nı bir ara ya ge tirme 

ko nu sun da da ye te rin ce ti tiz de ğil dir. Her 

ne ka dar Kü tüb-i Sit te ön ce si eser ler den 

Ab dür rezzâk es-San‘ânî ve İbn Ebû Şey-

be’nin el-Mu½an nef’le riy le Ah med b. 

Han bel’in el-Müs ned’ini kul lan sa da Kü-

tüb-i Sit te son ra sın da ki eser ler de ge çen 

is nad la rı Şu‘be b. Haccâc’la il gi li ma ka le si 

gi bi bir kaç is tis na dı şın da ça lış ma la rı na 

da hil et me miş tir.

Eser le ri. 1. The Aut hen ti city of the 

Tra di ti on Li te ra tu re: Dis cus si ons in 

Mo dern Egypt (Lei den 1969). Ya za rın 

dok to ra te zi olup Sa lih Özer ta ra fın dan 

Mo dern Mı sır’da Ha dis Tar tış ma-

ları adıy la Türk çe’ye çev ril miş tir (An ka-
ra 2000). 2. Mus lim Tra di ti on: Stu di-

es in Chro no logy, Pro ve nan ce and 

Authorshi p of Early ¥ad¢th (Cam brid ge 
1983, 1985). Müş te rek râvi te ori si da hil ol-

mak üze re bir ço ğu, da ha son ra ki ça lış ma-

la rın da ile ri sür dü ğü id di ala ra te mel teş kil 

eden gö rüş le ri nin yer al dı ğı ki ta bı Sa lih 

Özer Türk çe’ye Ha dis Ta ri hi nin Ye ni den 

İn şâ sı adıy la çe vir miş tir. 3. Stu di es on 

the Ori gins and Uses of Is la mic Had¢th 

(Al ders hot 1996). Ya za rın 1971-1994 yıl-

la rı ara sın da ya yım lan mış on bir ma ka-

le si ni ih ti va et mek te dir. 4. Encyclo pe-

dia of Ca no ni cal ¥ad¢th (Lei den 2007). 
Juyn boll’ün bu ha cim li ki ta bı bir ha dis an-

siklo pe di si ol mak tan çok müş te rek râvi ler 

an sik lo pe di si dir. Râvi isim le ri ne gö re al fa-

be tik ola rak ha zır lan mış olan bu eser de 

mü el lif, müş te rek râvi le rin isim le ri al tın da 

uy dur duk la rı nı id dia et ti ği Kü tüb-i Sit te 

ha dis le ri ni sı ra la mış tır.

Juyn boll’ün ta ma mı na ya kı nı Türk çe’ye 

çev ril miş baş lı ca ma ka le le ri de şun lar dır: 

“The Ha dith in the Dis cus si on on Birth-

Con trol” (Ac tas IV con gres so de es tu dos 
ára bes e islâmi cos, Co im bra-Lis boa 1 a 8 
de Se tem bro de 1968, ed. Antóonio Di as 
Fa rin ha, Lei den 1971, s. 373-379); “Ah-

mad Mu ham mad Shåkir (1892-1958) 
and His Edi ti on of Ibn Han bal’s Mus nad” 

(Isl., XLIX [1972], s. 221-247); “The Da te 

of Gre at Fit na” (Ara bi ca, XX/2 [1973], s. 
142-159; trc. Mus ta fa Er türk, “İslâm’da İlk 
Bü yük Si yasî Fit ne nin Ta ri hi”, Or yan ta lis-
tik Ha dis Araş tır ma la rı: Ma ka le ler, An ka ra 
2001, s. 39-58); “The Qurrå’ in Early Is la-

mic His tory” (JES HO, XVI/2-3 [1973], s. 
113-129; trc. Yu suf Alem dar, “İlk De vir 
İslâm Ta ri hin de Kurrâ Kav ra mı”, Nüs ha, 
III/11 [2003], s. 139-152); “The Po si ti on of 

Qur’ån Re ci ta ti on in Early Is lam” (JSS, 
XIX/2 [1974], s. 240-252; trc. Yu suf Alem-
dar, “İslâm’ın İlk Dö ne min de Kur’an Kı ra-
atı [=Oku ma]nın Du ru mu”, Nüs ha, IV/12 
[2004], s. 77-88); “The Qur’ån Reciter on 

the Batt le fi eld and Con co mi tant Is su es” 

(ZDMG, CXXV/1 [1975], s. 11-27); “Dye-

ing the Ha ir and Be ard in Early Is lam: A 

Had¢th-Analy ti cal Study” (Ara bi ca, XXXI-
II/1; Lei den 1986, s. 49-75); “So me New 

Ide as on the De ve lop ment of Sun na as a 

Tech ni cal Term in Early Is lam” (Je ru salem 
Stu di es in Ara bic and Is lam, X [1987], s. 
97-188); “So me Isnåd-Analy ti cal Met hods 

Il lus tra ted on the Ba sis of Se ve ral Wo-

man-De me aning Sa yings from Had¢th Li-

te ra tu re” (el-Qan ta ra, X/2 [1989], s. 343-
383; trc. Sa lih Özer, “İs nad Ana liz Me tot-
la rı: Ka dın Kar şı tı Bir kaç Ri va yet Ör ne ği”, 
İs nad Ana liz Yön tem le ri, An ka ra 2005, s. 
59-97); “The Ro le of Mu‘ammar†n in the 

Early De ve lop ment of the Isnåd” (WZKM, 
LXXXI [1991], s. 155-175; trc. Mus ta fa Er-
türk, “İs nad la rın İlk Şe kil len me sin de Mu-
am merûnun Ro lü”, Or yan ta lis tik Ha dis 
Araş tır ma la rı: Ma ka le ler, An ka ra 2001, s. 
121-142); “So me No tes on Is lam’s First 

Fu qahå’ Dis til led from Early Had¢th Li te-

ra tu re” (Ara bi ca, XXXIX/3 [1992], s. 287-
314; trc. Ra hi le Yıl maz, “Er ken Dö nem 
Hadîs Li te ra tü rün den Ha re ket le İlk Fu kahâ 
Hak kın da Ba zı Mülâha za lar”, Ha dis Tetkik-
le ri Der gi si, VII/1 [2009], s. 121-144); “Nåfi‘, 

the Mawlå of Ibn ‘Umar, and His Po si ti on 

in Musli m Had¢th Li te ra tu re” (Isl., LXX/2 
[1993], s. 207-244; trc. Sa lih Özer, “İbn 
Ömer’in Azad lı Kö le si Nâfi ve Onun Ha dis 
Li te ratü rün de ki Ye ri”, İs nad Ana liz Yön tem-
le ri, An ka ra 2005, s. 99-139); “Early Is la mic 

So ci ety as Ref lec ted in its Use of Isnåds” 

(Le Muséon, CVII [1994], s. 151-194; trc. 
Mus ta fa Er türk, “İlk De vir İs lam Top lu mu-
nun İs nad Kul lan ma Yön tem le ri”, Or yan ta-
lis tik Ha dis Araş tır ma la rı: Ma ka le ler, An-
ka ra 2001, s. 71-119); “Shu‘ba b. al-Hajjåj 

(d. 160/776) and His Po si ti on among the 

Tra di ti onists of Bas ra” (Le Muséon, CXI 
[1998], s. 187-226); “(Re-) Ap pra isal of So-

me Tech ni cal Terms in Had¢th Sci en ce” 

(Is la mic Law and So ci ety, VI II/3 [2001], s. 
303-349; trc. Sa lih Özer, “Ha dis İl min de ki 
Ki mi Te rim le rin [Ye ni den] De ğer len di ril me-
si”, İs nad Ana liz Yön tem le ri, An ka ra 2005, 
s. 141-190). Juyn boll bun la rın dı şın da The 

Ency clo pa edia of Is lam’a bir çok mad de 

yaz mış tır.
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