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MUHADD SLER N HAD S LM NDEK DERECELER
VE ME"HUR HAD S ÂL MLER NE DA R
K ÖNEML KAYNAK

Mehmet EREN*

A. MUHADD SLER N HAD S LM NDEK DERECELER
Muhaddisler için Hadis ilmindeki derecelerine göre baz@ lâkaplar kullan@lm@<t@r.
Bunlar@ <u <ekilde s@ralayabiliriz: Müsnid, muhaddis, müfîd, hâf z, emîrü'l-mü'minîn fi'lhadîs. Son devirlerde huccet ve hâkim de bunlara dahil edilmi<tir. Ancak huccet, ta‘dîl
lâf@zlar@ndan olup, h@fz ve rivâyet lâkaplar@ndan deAildir. Hâkim ise, kad@l@k görevinde
bulunanlar için kullan@l@r. O halde, bu ikisinin, hadisçilerin lâkaplar@ aras@na kat@lmas@
doAru olmayacakt@r.1
Ebû âme'nin (665/1266), Hadis ilimlerini ana hatlar@yla; F khu'l-hadis ilmi,
2snâd ve ricâl ilmi ve Rivâyet tariklerini ço altarak âlî isnâdlara sahip olma <eklinde üçlü
taksime tâbi tutmas@na bak@larak, bunlardan ilk ikisinde söz sahibi olanlar için muhaddis ve hâf z, ilk ikisinden birinde söz sahibi olmayan için müsnid ve râvî, bazen de mecâzen muhaddis @st@lah@n@n kullan@lacaA@ söylenmi<tir. Hadis Usûlü’nü (Ist@lah lmi’ni)
iyi bilen ve onu ders olarak okutup öArenciye faydal@ olabilen ki<iye ulûmu'l-hadîs âlimi
denilir, hiç bir zaman muhaddis denilmez. Ebû âme’nin sayd@A@ üç ilimde de söz sahibi olan ki<i ise, kâmil bir fakîh-muhaddis kabul edilir.2
Bunlar@n yan@nda bir de, sâhibü hadîs veya min ashâbi'l-hadîs terimi vard@r. Hadis
ilminde belli bir birikimi olan ve hadisleri delil olarak kullan@p onlarla amel edenler
için, muhaddis yerine bu iki terimin kullan@ld@A@n@ görmekteyiz. Hadis talebesi için de,
yatlubü'l-hadîs veya yektübü'l-hadîs denilmektedir. Hü<eym b. Be<îr (183/799) “hadis
ezberlemeyen ashâb- hadisten deAildir”, Ebû Bekr b. Ebî eybe (235/849) de “imlâ
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1
Abdülfettâh Ebû 3udde, Ümerâü'l-mü'minîn fi'l-hadîs (Cevâbü'l-Hâf@z el-Münzirî ‘an es'ile fi'l-cerh ve'tta‘dîl’in sonunda, Halep 1411) s. 103.
2
Sehâvî, emsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân, el-Cevâhir ve'd-dürer fî tercemeti eyhi'l- slâm bn Hacer
(Kâhire 1406/1986) I, 22-25. Yahyâ b. Ma‘în muhaddisi tarif ederken <öyle der: “Muhaddis <u dört haslete
muhtaçt@r; ilim tahsîli ile me<hur olmak, bidatten uzak durmak, doAru sözlü olmak ve büyük günahlardan birini i<lememek. Kimde bu hasletler varsa, o muhaddistir.” (Sehâvî, a.g.e. I, 27)
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metoduyla yirmi bin hadis yazmayan sâhib-i hadîs say@lmaz” sözleriyle, sonrakilerin
muhaddis ve hâf z dedikleri ki<ileri kastetmi<lerdir.3
Yukar@da say@lan hadisçilerin lâkaplar@ndan en alt derecede olan müsniddir. Bir
hadisi isnâd@yla rivâyet edene müsnid denilir. ster o hadis hakk@nda bilgiye sahip olsun, isterse mücerret rivâyet etmi< olsun fark etmez. Muhaddis, müsnidden üstündür.
Muhaddis ile hâf z terimleri, özellikle selef döneminde, e< anlaml@ kelimeler olarak da
kullan@lmaktad@r.4
Müfîd lâkab@ ise, bir beldeye ba<ka bölgelerden gelen hadis talebelerine, o beldenin me<hur muhaddisleri hakk@nda bilgi veren, onlar@n hadislerini aktaran ki<i için
kullan@l@r. O, hadis hocalar@n@ ve onlar@n âlî isnâdlar@n@ iyi bilir. DiAer bölgelerden kendisine yaz@l@ müracaat edenler için, hadis hocalar@ndan onlar ad@na icâzet al@verir. <te,
devaml@ bir <ekilde bu faâliyetler ile me<gul olanlar müfîd olarak adland@r@l@r. Bir grup
hadisçi müfîd lâkab@ ile me<hurdur.5 Zehebî, “huccetin sikadan üstün olduAu gibi, örfe
göre hâf z da müfîdden daha üstündür” diyerek, hem bu iki grup @st@lah@ birbirinden
ay@rm@<, hem de müfîd ile hâf z@ mukayese etmi<tir.6
Emîrü'l-mü'minîn fi'l-hadîs lâkab@, genellikle, o ki<inin, “kendi zaman@ndaki hadis
âlimlerinin hepsinden üstün olduAunu” ifade etmek için kullan@l@r. Ancak bu ifade,
sahibi için “hatas@ ve yanl@<@ yok” veya “tenkit edilmemi<” anlam@na gelmediAi gibi,
mutlak olarak “asr@nda hiç kimsenin ona denk olamad@A@” <eklinde bir anlam da ta<@maz. Ayr@ca, baz@ âlimlere, güçlü hâf@zas@ndan veya ince anlay@< ve vakar@ndan dolay@
da bu lâkap verilmi<tir. Meselâ Muhammed b. shâk güçlü hâf@zas@ndan, el-Fadl b.
Mûsâ da ince anlay@<l@ ve vakûr olmas@ndan ötürü bu lâkab@ alm@<t@r.7
Muhammed Habîbullah e<- enkîtî (1326/1908) Hediyyetü'l-mu îs fî ümerâi'lmü'minîn fi'l-hadîs ad@ndaki manzum kitapç@A@nda, bu lâkaba sahip olanlar@ saym@<t@r.
O, Zührî, Leys, Evzâî gibi bir çok büyük hadis imâm@ için bu lâkab@n kullan@ld@A@n@
göremediAini belirtir. Ebû 3udde ise, lâkaplar@n kullan@m@n@n daha sonra yayg@nla<t@A@
için, bu durumun normal olduAunu bildirmektedir.8 u‘be b. el-Haccâc, Süfyân esSevrî, shâk b. Râhûye, Ahmed b. Hanbel, Yahyâ b. Ma‘în, Buhârî, Müslim, Dârakutnî
ve son dönemden bn Hacer el-‘Askalânî gibi büyük hadis imamlar@ için bu lâkap kullan@lm@<t@r.9
3

Süyûtî, Celâleddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr, Tedrîbu'r-râvî fî <erhi Takrîbi'n-Nevevî (Beyrut 1405/1985) I,
26.
4
Süyûtî, Tedrîbu'r-râvî I, 24, 26.
5
Sem‘ânî, el-Ensâb "müfîd" md. Baz@ muhaddisler tan@t@l@rken "müfîdü BaAdâd" gibi <ehir kayd@yla, baz@lar@
da "müfîdü'l-cemâ‘a" ve "müfîdü't-talebe" <eklinde herkese ve ilim talebelerine yard@mc@ olarak tan@t@l@r.
(Süyûtî, Tabakâtu'l-huffâz, Beyrut 1403/1983, s. 455, 457) el-Muhsin b. Ali et-Tenûhî, h. 304'te BaAdat'a
gelince, kendilerinden hadis semâ etmek için oradaki muhaddislerin isimlerini sormu<, bunun üzerine dört
yüz hocan@n ad@ yaz@larak ona verilmi<tir. Baz@ muhaddisler hadis yazd@klar@ hocalar@n@n say@lar@n@ aç@klam@<lard@r. (el-Hatîbü'l-BaAdâdî, Ahmed b. Ali, el-Câmi‘ li ahlâk@'r-râvî ve âdâbi's-sâmi‘, Riyâd 1403/ 1982,
II, 220-221)
6
Zehebî, Ebû Abdillâh emsüddîn Muhammed b. Ahmed, Tezkiretü'l-huffâz (Dâru ihyâi't-türâsi'l-‘arabî ts.)
III, 979.
7
Abdülfettâh Ebû 3udde , a.g.mkl. s. 104.
8
Abdülfettâh, a.g.mkl. s. 120-121.
9
Ahmed Muhammed âkir, el-Bâisü'l-hasîs <erhu htisâr@ ‘Ulûmu'l-hadîs (Beyrut 1370/1951 ve Kâhire 1411)
s. 154. Abdülfettâh, ad@ geçen makalesinde kendilerine o lâkab@ verenleri ve kaynaklar@n@ göstererek yirmi
alt@ muhaddisi toplam@<, ilâve olarak diAer ilimlerde hakk@nda bu lâkap verilenleri de saym@<t@r. Sa‘d
Ahmed Bilâl, es-Sirâcu'l-münîr fî elkâbi'l-muhaddisîn (Riyâd 1417/1996) adl@ kitab@nda, hadisçiler için öv-
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Lügatte, ‘korumak’ ve ‘ezberlemek’ anlamlar@na gelen h fz kelimesinin manas@
hakk@nda âlimler deAi<ik <eyler söylemi<lerdir. Abdurrahman b. Mehdî onu itkân (bilgi
saAlaml@A@) olarak tarif ederken, Ebû Zür‘a itkân@n mücerred ezberden daha <ümullü
olduAu görü<ündedir. Baz@lar@ da h fz@, ma‘rifet (geni< bilgi) olarak aç@klam@<t@r.10
“Haddesenâ fülân el-hâf z” <eklinde, h@fz s@fat@n@ birisi için mutlak olarak kullanman@n hadisçilere has olduAunu belirten el-Hatîb el-BaAdâdî, bunun onlar@n s@fat ve
derecelerinin en yücesi olduAuna ve onu almaya hak kazananlar@n say@s@n@n çok az
olduAuna i<aret eder. Ona göre, hâf z lâkab@na sahip olan bir muhaddisin, hadisler
hakk@nda söyledikleri kabul edilir. Bir hadis için “sahîh” ve “illetli” diye hüküm verince,
tart@<mas@z hükmüne uyulur. Hatîb'e göre, hâf z lâkab@ verilecek ki<i <u özelliklere
sahip olmal@d@r: Rasûlüllah'@n sünenini iyi bilmeli, isnâdlar@ birbirinden ayr@t edebilmeli, s@hhatinde icmâ ve ictihâd sebebiyle ihtilâf edilen hadisleri ezberlemeli, râvîler hakk@nda kullan@lan cerh-ta‘dîl lâf@zlar@n@n manalar@n@ bilip birbirinden ayr@t edebilmeli,
isnâdlardaki ink@tay@ (kopukluAu) fark edebilmeli, hadislerin lâf@zlar@na kar@<ma olupolmad@A@n@ tespit edebilmeli, râvîlerin hallerini ara<t@rma hususunda hadis ilminin
usûllerini kullanma i<inde derinle<meli ve nihâyet kendini hadis ilmine vakfetmelidir.11
Daha sonra bn Hacer, hâf z lâkab@ verilecek ki<ide bulunmas@ gereken <artlar@
daha sistematik olarak <u <ekilde s@ralam@<t@r: 1. Hadis ilminde me<hur olmak 2. lmi
kitaplardan deAil, bizzat hocalardan öArenmek 3. Râvîlerin tabaka ve mertebelerine
vâk@f olmak 4. Cerh-ta‘dîl ilmini bilmek 5. Hadislerin sahîhini sakîminden ay@rabilmek.
bn Hacer’in sayd@A@ bu be< husustan son üçündeki bilgilerin çoAuna sahip olan
ve bir de ana hadis kitaplar@ndaki hadislerin çoAuna vâk@f olan ki<iye hâf z lâkab@ verilir.12 Ana hadis kitaplar@; Kütüb-i Sitte ile Ahmed b. Hanbel'in Müsned'i, el-Beyhakî'nin
Sünen'i ve et-Tabarânî'nin Mu‘cemleridir. Tâcuddîn es-Sübkî ise, ana hadis kitaplar@ndan önemli bir k@sm@n ezberlenmesiyle birlikte, bu kitaplar@n hocalardan dinlenmi<
olmas@n@ ve onlara bin kadar hadis cüzünün eklenmesini de <art ko<maktad@r.13
Bu <artlar@n tahakkuku, günümüzde imkâns@z olarak deAerlendirilebilir. Ancak,
bunlar@ ileri süren âlimlerin zamanlar@ndaki hadis tahsili dikkate al@nacak olursa, normal olduAuna hükmedilecektir. Çünkü küçük ya<tan itibaren hadis tahsiline ba<layan
bir <ah@s, belirli bir program dahilinde bütün bunlar@ elde edebilir. EAitim-öAretimde
uygulanan ezber metodu sayesinde, önemli miktarda hadis ezberleyebilir. Zaman@n@n
büyük çoAunu hocalar@n@n yan@nda geçirerek, meseleleri çöze çöze, hocalar@na sora
sora, kendisini tamamen bu ilme vermesi neticesinde tecrübesi artar, nihayet Hadis
ilminde ihtisas sahibi bir âlim olur.
Hadisçiler, hâf z denilen ki<ide aranan <artlar@n zamana göre deAi<tiAini özellikle
vurgulam@<lard@r. Meselâ Zehebî, Ahmed b. Hanbel, Ali b. el-Medînî ve Ebû Zür‘a gibi
büyük muhaddislerin tabakas@n@n sonunda, “zaman@m@zdaki büyük muhaddislerin hiç
gü mahiyetinde kullan@lan otuz üç lâkap tespit ederek, o lâkaplarla bilinen me<hur muhaddislerin isimlerini zikretmi<tir.
10
Süyûtî, Tedrîbu'r-râvî I, 29. "Ezberde" de bir bilgiyi kaybolmaktan koruma söz konusu olduAu için, iki
manan@n birle<tiAini söyleyebiliriz. Haf@za gücü insandan insana deAi<tiAi gibi, ayn@ ki<i için de muhtelif
zamanlarda deAi<iklik gösterebilir. Baz@ etkenlerle azal@p çoAalabilir, kuvvetli-zay@f olabilir veya tamamen
kaybolabilir.
11
el-Hatîbü'l-BaAdâdî, el-Câmi‘ II, 172-173.
12
Sehâvî, el-Cevâhir ve'd-dürer I, 30.
13
Sehâvî, el-Cevâhir ve'd-dürer I, 18; Süyûtî, Tedrîbu'r-râvî I, 27.

281

282

Mehmet Eren

biri, hadis bilgisindeki geni<lik bak@m@ndan onlar@n derecesine ula<amaz” hükmünü
vermi<tir. Abdülazîz el-Kettânî hakk@nda ise: “Zaman@nda hâf z lâkab@n@ alm@< olmas@
muhtemeldir. u anda ya<am@< olsayd@ mutlaka hâf@zlardan say@l@rd@” diyerek, <artlar@n
deAi<tiAini aç@kça dile getirir.14 bn Nâs@ruddîn de, bu farka i<aret eder. O, müteahhirîn
âlimlerinin hâf z@, “çok hadis ezberleyen ve çok rivâyet eden, hadis ilimlerini iyi bilen,
râvîleri dirâyet yönüyle tan@yan, illetleri görebilen ve rivâyet ettikleri hadislerin genelde @zd@râbdan (kar@<@kl@ktan) sâlim olmas@” <eklinde tarif ettiklerini; mütekaddimîn
âlimlerine göre ise, hâf z olmak için, en az@ndan Ebû Bekr b. Ebî eybe'nin dediAi gibi,
imlâ metoduyla yirmi bin hadis yazm@< olmak gerektiAini bildirmektedir.15
Ayr@ca, hâf z lâkab@n@n ki<iye kim taraf@ndan verildiAi de önemlidir. Bu lâkab@n
bir deAer ifade etmesi için, mutlaka ehil bir âlim taraf@ndan verilmi< olmas@ gerekir.
Dolay@s@yla, o ki<i de ya hâf z mertebesinde veya ona yak@n bir mertebede olmal@d@r.
BilindiAi gibi, muhaddislerin dereceleri birbirinden farkl@d@r. Bu yüzden, bir hocan@n
talebelerinin en üstünü, ehfazuhum, esbetühüm ifadeleri ile belirtilir. Muhaddisler, zaman zaman, hocalar@na kendi zamanlar@ndaki hâdis âlimlerinin hangisinin daha üstün
olduAunu sormu<lar; onlar da bu tür sorulara, genellikle, sorulan ki<ilerin her birinin
Hadis ilim dallar@ndan üstün olduAu bran<@ aç@klayarak cevap vermi<lerdir. Hadis âlimleri hakk@ndaki bu deAerlendirmeler, bize, muhaddislerin ilk as@rlardan beri hadis ilminin deAi<ik bran<lar@nda ihtisasla<maya gittiklerini göstermesi aç@s@ndan oldukça önemlidir.16

B. ME HUR HAD S ÂL MLER NE DA R K ÖNEML KAYNAK
Sadece büyük hadisçilerin tan@t@ld@A@ müstakil tabakât kitaplar@n@n telifi, diAer
ricâl kitaplar@na göre oldukça geç dönemde ba<lam@<t@r. BilindiAi kadar@yla bu konuda
ilk kitap, bnü'd-DebbâA diye me<hur olan Ebu'l-Velîd Yûsuf b. Abdilazîz elEndelûsî'nin (546/1151) küçük bir cüzlük eseridir. bnü'd-DebbâA bu cüzünde
Zührî'den (124/741) ba<layarak Ebû Tâhir es-Silefî'ye (576/1180) kadar hadis hâf@zlar@n@n isimlerini saym@<t@r.17 bn Abdilhâdî, Tabakâtu ‘ulemâi'l-hadîsinde bu cüzden istifade ederek, ondan naklettiAi isimlerde zekerehû 2bnü'd-Debbâ demi< ve onun isimlerde
takdim-tehir yapt@A@na i<aret etmi<tir.18
bnü'd-DebbâA'dan sonra, Ebu'l-Ferec bnü'l-Cevzî (597/1200) el-Hassü ‘alâ
h fz 'l-‘ lm ve zikru kibâri'l-huffâz ad@nda küçük bir kitap yazm@<t@r. Bu kitab@n ba< taraf@ndaki alt@ küçük bölümde h@fza dair bilgiler verildikten sonra, alfabetik tertiple 79
büyük hâf@z k@saca tan@t@lm@<t@r. çlerinde hadisçi olmayanlar@n da bulunduAu bu âlim14

Zehebî, Tezkiretü'l-huffâz II, 628; III, 1170.
Sehâvî, el-Cevâhir ve'd-dürer I, 30. Tânevî Zafer Ahmed de, tan@mda her zaman@n kendi örfünün esas
al@nmas@n@n doAru olduAunu bildirerek muhaddisi, “zaman@m@zda muhaddis, hadis kitaplar@yla fazla me<gul olan, onlar@ ara<t@ran ve hocalar@ndan ald@A@ icâzetlerle okutan, rivâyet ve dirâyet yönünden hadisin
manalar@n@ bilendir”; hâf@z@ da, “bir hadis duyunca S@hâh veya diAer hadis kitaplar@nda mevcut olduAunu
bilen ve bin veya daha fazla hadisi manen ezberleyendir” <eklinde tarif etmi<tir. (Tânevî, Kavâid fî
‘ulûmi'l-hadîs, Halep 1392/1972, s. 28, dn. 1)
16
Bir çok misal için bkz. Sehâvî, el-Cevâhir ve'd-dürer I, 40-42; Süyûtî, Tedrîbu'r-râvî II, 348-353.
17
Zehebî, Tezkiretü'l-huffâz IV, 1311. es-Silefi 106, bnü'd-DebbâA ise 65 ya<@nda vefat etmi<tir. Ebü'l-Kâs@m
Mesleme b. el-Kâs@m el-Kurtubî'nin (353/964) de Tabakâtu'l-muhaddisîn ad@nda bir kitab@ ve yine kendisinin ona yazd@A@ bir Zeyl'i vard@r. (Kâtip Çelebi, Ke<fü'z-zünûn ‘an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn, stanbul
1971, II, 1106) Ancak bu kitab@n hadis hâf@zlar@ ile alâkal@ olup olmad@A@n@ bilemiyoruz.
18
bn ‘Abdilhâdî, Muhammed b. Ahmed, Tabakâtu ‘ulemâi'l-hadîs (Beyrut 1409/1989) I, 52-53. (tahkik
edenin mukaddimesi)
15

Muhaddislerin Hadis Hlmindeki Dereceleri

283

ler, daha çok hicrî ilk dört as@rda ya<ayanlardan seçilmi<tir. bnü'l-Cevzî, el-Hatîbü'lBaAdâdî ile hâf@zlar@n sona erdiAini söylemektedir.19
Hâf@z muhaddislerin tabakalar@ hakk@nda önemli kitaplardan birisi de,
Münzirî'nin hocas@ Ebu'l-Hasen Ali b. el-Mufaddal'@n (611/1214) Kitâbu erba‘îni'ttabakât@d@r.20 Zehebî bu eseri gördükten sonra, hadis hâf@zlar@n@ bir kitapta toplayarak
hallerini aç@klama dü<üncesini gerçekle<tirmeye yönelmi<, neticede Tezkiretü'l-huffâz@n@
telif etmi<tir.21 Öyle anla<@l@yor ki, bnü'l-Mufaddal'@n kitab@ k@rk hadis türünden bir
eserdir. O, toplam on tabakan@n her birinde dört hadis hâf@z@ sayarak, onlardan birer
hadis nakletmek suretiyle k@rk hadis toplam@<t@r.22 Hadis hâf@zlar@na dâir en geni< eserler ise, bilindiAi gibi çaAda< iki âlim olan Zehebî ile bn Abdilhâdî'nin kitaplar@d@r.23
Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî’nin (748/1347)
Tezkiretü'l-huffâz’@
Zehebî'nin bu kitab@na Tabakâtu'l-huffâz da denir. Bizzat Zehebî kendisi kitab@
için bu iki ismi de kullanm@<t@r.24 Yukar@da belirttiAimiz gibi Zehebî bu kitab@n@ telife,
Ali b. el-Mufaddal'@n el-Erba‘ûn fî tabakâti'l-huffâz adl@ kitab@n@ görmesi üzerine giri<mi<tir.
Sahâbe tabakas@ ile ba<layan ve hocalar@ndan Mizzî (742/1341) ile sona eren kitapta, 21 tabaka halinde toplam 1176 hâf@z@n biyografileri i<lenmi<tir. lk tabakalarda
biyografi say@s@ çok iken, sonlara doAru yakla<t@kça say@ oldukça azalmaktad@r. Bu, bize
ilk tabakalarda daha çok hadis hâf@z@ bulunduAunu göstermektedir. Ayr@ca, bir çok
biyografinin sonunda ve fîhâ mâte/tüvüffiye: ... diyerek, o senede vefat etmi< olan ba<ta
muhadddis ve müsnidler olmak üzere me<hur ki<ilerin isimlerinin listesi sunulmu<tur.
Sahâbe ve tâbiîn tabakalar@n@n sonlar@nda da yine biyografisi i<lenmeyenlere dair geni<
isim listeleri verilmi<tir.25 Böylece kitap, esas konusu olan hâf@zlar@n yan@nda, çok say@da me<hur ki<iyi de ismen ihtiva etmi< olmaktad@r.
Tabakalar@n sonlar@nda, slâm âleminin o zamandaki siyâsî, içtimâî, iktisâdî,
kültürel ve ilmî durumundan özet olarak bahsetmesi ve deAerlendirmelerde bulunmas@, Zehebî’nin güçlü bir tarihçi olduAunu gösterir. Bu k@s@mlarda verdiAi bilgiler, onun
slâm âlemini bir bütün olarak ele ald@A@na ve deAi<ik yerlerde cereyan eden hâdiseler-

19

bnü'l-Cevzî, Ebu'l-Ferec Abdurrahmân b. Ali, el-Hassü ‘alâ h@fz@'l-‘@lm (Beyrut 1406/1986) s. 30.
ez-Zehebî, Tezkiretü'l-huffâz III, 1036. Kitab@n Erba‘ûne hadîsen li erba‘îne hâf@zan ad@nda yazma nüshas@
ve bnü'l-Mufaddal'@n k@rk hadis mecmualar@n@n yazmalar@ için bkz. el-Fihrisü'<-<âmil li't-türâsi'l-‘arabî elslâmî el-mahtût: el-Hadîsü'n-nebevî e<-<erîf ve ‘ulûmühû ve ricâlühû (Ammân 1411/1991) I, 89, 105, 134.
21
Zehebî, Siyeru a‘lâmi'n-nübelâ (Beyrut 1402/1982) XXII, 67.
22
Zehebî baz@ tabakalar@n sonunda, bnü'l-Mufaddal'@n zikrettiAi hâf@zlar@ belirtmektedir. Buna göre ilk
tabakada ez-Zührî, ‘Amr b. Dînâr, Katâde ve Ebû shâk es-Sebî‘î'; 6. tabakada bn Cerîr et-Taberî, bn
Huzeyme, bn Sâ‘@d ve bn Ebî Hâtim; 8. tabakada Ebû Abdillah bn Mende, el-Hâkim en-Neysâbûrî,
AbdulAanî b. Sa‘îd ve Ebû Mes‘ûd ed-Dime<kî; 10. tabakada -son tabaka- ise bn Abdilberr, el-Hatîbü'lBaAdâdî, el-Beyhakî ve bn Mâkûlâ bulunmaktad@r. Böylece bnü’l-Mufaddal da hadis hâf@zlar@n@ saymaAa
bnü'd-DebbâA gibi Zührî ile ba<lam@<, fakat Ebû Tâhir es-Silefî (576/1180) ile deAil bn Mâkûlâ
(475/1082'den sonra) ile bitirmi<tir. (Zehebî, Tezkiretü'l-huffâz I, 114; II, 715; III, 1036, 1135)
23
Bu ikisinden önce bn Dakîki'l-‘Îd'in (702/1302) isnâdlarda "el-hâf@z" kayd@yla geçen ki<ilerin hepsini
toplad@A@ bir kitab@ vard@r. (Sehâvî, el-Cevâhir ve'd-dürer I, 37)
24
Zehebî, Siyeru a‘lâmi'n-nübelâ II, 627 ve XII, 113'te "Tezkire"; XVI, 21'de ise "Tabakât" demi<tir.
25
Zehebî, Tezkiretü'l-huffâz I, 45-47'de Buhârî ve Müslim’in Sahîhlerinde hadisleri olan yakla<@k 70 erkek ve
14 kad@n sahâbîyi saym@<t@r. Tâbiînin ikinci tabakas@n@n sonunda, çok say@da olan tâbiîn âlimlerinden bir
k@sm@n@n isimlerini alfabetik olarak s@ralam@<, künyeleriyle tan@nanlar@ da son tarafta zikretmi<tir. (I, 102107)
20
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den haberdar olduAuna i<aret etmektedir. Zira bu deAerlendirmeleri, ancak belli bir asr@
çok iyi bir <ekilde derinlemesine ara<t@ranlar yapabilir.26
Zehebî'nin kitab@nda bütün hâf@zlar@ eksiksiz olarak toplama iddias@ yoktur. Nitekim tabakalar@n sonlar@nda almad@A@ ki<iler olduAunu belirterek, bundan dolay@ özür
dilemi< ve tafsilatl@ malûmat için okuyucuyu Târîhu'l-2slâm'@ ile muhaddislere özel
Mu‘cem'ine havale etmi<tir.27 Yine kitab@na ald@A@ büyük âlimler hakk@nda bütün haberleri toplama gibi bir gayesi de olmam@<t@r. Bu yüzden, kendisinin veya ba<kalar@n@n bir
imam hakk@nda müstakil kitaplar@ varsa onlara i<aret etmektedir. Meselâ be<inci tabakada yer verdiAi yetmi< küsur imam@n her birinin biyografisinin tam bir cilt tutabileceAini, kendisinin onlar@n haberlerinden ancak küçük bir bölüm sunacaA@n@ bildirmi<tir.28
Zehebî az say@da hadis hâf@z@ olmayan ki<iye de yer vermi<tir. Bunlar@n hadis
hâf@z@ olmad@klar@n@ aç@klayarak, lem ezkurhü fi'l-huffâz (onu hâf@zlar içinde zikretmedim) demi<tir. Ancak bu ifadeyle belirli bir kitab@n@ kastedip etmediAini tespit edemedik.29 Bu ki<ileri hâf@zalar@ güçlü olup çok <ey ezberlemi< olduklar@ için veya istitrâden
yahut fark@nda olmadan kitab@na alm@<t@r.30 Ayr@ca, hadisçilik yönleri pek güçlü olmayan, fakat büyük tarihçi olup çok kitab@ bulunan baz@ ki<ileri de zikretmi< ve bu durumlar@na dikkat çekmi<tir.31 Baz@ ki<ilerin adlar@ yaz@larak biyografileri verilmemi< ve
zükire/zekertühû fi'l-Mümti‘ veya sadece fi'l-Mümti‘ denilmi<tir ki, bu Zehebî'nin etTârîhu'l-mümti‘ ad@ndaki alt@ büyük cilt olduAu söylenen bir kitab@d@r.32
Tezkiretü'l-huffâz’da biyografilerin i<leni< metodu <öyledir:
lk önce <ahs@n me<hur olduAu ismi yaz@larak, Kütüb-i Sitte müeliflerinden onun
hadisini tahriç eden imamlar@n rumuzlar@ konmu<tur. Muhakkik Mu‘allimî, ilgili <ahs@n kitapta ve o tabakada kaç@nc@ ki<i olduAunu gösteren numaralar vermi<tir. Sonra
<ahs@n ilmî derecesine uygun s@fatlarla tam kimliAi aktar@l@r. Hadis semâ ettiAi hocalar@ndan baz@lar@ say@l@r, bunlar bazen beldelere göre taksim edilerek detayl@ bir <ekilde
gösterilir. Kendisinden rivâyet nakleden me<hur talebeleri zikredilir. Muâs@r@ ve talebeleri olan âlimlerden, onun hakk@ndaki deAerlendirmeler nakledilir. Telif ettiAi önemli
26

Bu deAerlendirmeler için <uralara bak@labilir: I, 70, 158-160, 244, 328-329; II, 530, 627-628; IV, 1485.
Zehebî, a.g.e I, 154; II, 627; IV, 1466, 1500.
28
Zehebî, a.g.e. I, 160. Tâbiîn tabakas@n@n ba<@nda, mütekaddimûndan bir çok imâm@n rivâyetleri Kütüb-i
Sitte'de me<hur olduAu için, onlar@n sadece bir hadisini tahriç edeceAini ve kitab@n hacmi büyümesin diye
biyografilerini de k@sa tutacaA@n@ bildirmi<tir. (I, 48-49)
29
Kitab@ tahkik eden Mu‘allimî'nin 7. tabakan@n ba<@nda (I, 329 dn. 1) Zehebî'nin 'o tabakada yüz ki<i' olduAu sözünden hareketle, geri kalan 6 ki<iden 3'ünün (Hi<âm el-Kelbî, Ebû ‘Ubeyde ve el-Ferrâ) hadis hâf@z@
olmad@A@, 2'sinin ( ebâbe ve Ebû Huzeyfe en-Nehdî) biyografisinin verilmemi< olduAu ve nihâyet birinin
(el-Vâk@dî) de zay@f olduAundan dolay@ ba<taki genel say@ya kat@lmad@klar@ <eklindeki izah@, diAer yerler
için geçerli görünmemektedir. Çünkü oralarda, bazen ba< tarafta toplam say@ belirtilmemi<, bazen de o
ki<iler toplam say@ya dahil edilmi<tir. Meselâ Hârice b. Zeyd b. Sâbit'in büyük âlimlerden ve fakihlerden
biri olduAunu, ancak rivâyet ettiAi hadis say@s@n@n azl@A@ndan dolay@ onu huffâz içinde saymad@A@n@ söylemi<tir ki, bu üçüncü tabakan@n ba<@nda bir say@ da vermemi<tir. (I, 91) stitrâden an@lan iki Ebû Zür‘a,
geçtikleri 13. tabakan@n ba<@nda verilen say@ya dahildir. Bu yüzden, tabakalar@n ba<@nda verilen rakamlar@n
bu <ekilde aç@klanmas@, isabetli görülmemektedir. (Mu‘allimî bu aç@klamay@ ilk defa I, 245 dn. 1'de yapm@<,
sonra bir kaç yerde buraya at@fta bulunmu<tur)
30
Zehebî, a.g.e. I, 371-372 (Ebû ‘Ubeyde Ma‘mer ve el-Ferrâ); II, 666 (Sa‘leb); III, 1000-1001 (Ebû Zür‘a erRâzî el-EsAar ve Ebû Zür‘a ed-D@me<kî es-SaAîr)
31
Zehebî, a.g.e IV, 1469 ( bnü's-Sâ‘î), 1493 ( bnü'l-Füvatî).
32
Zehebî, a.g.e. I, 137, 193, 361, 388; IV, 1452. Bu kitap için bkz. Be<<âr ‘Avvâd, ez-Zehebî ve Menhecühû fî
kitâbihî Târîhi'l- slâm (Kâhire 1976) s. 161.
27
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kitaplar@ndan baz@lar@ say@larak, zaman zaman haklar@nda aç@klamalar yap@l@r. ahs@n
doAum ve vefat tarihi mutlaka belirtilir. Zehebî, biyografilerin çoAunun sonunda o
ki<inin tarîkiyle gelen bir hadisi kendi isnâd@yla rivâyet eder. Bu hadislerin âlî isnâdl@
olmas@na özen göstermi<, ancak âlî isnâdl@ olduAu halde hadisin bir kusuru varsa, onu
aç@klamaktan geri kalmam@<t@r. En sonda da, genellikle o senede vefat eden diAer me<hur ki<ilerin isimlerini saym@<t@r.
Zehebî bu kitab@nda ayr@ca <u hususlara da önem vermi<tir:
1. Özellikle mütekaddimûn döneminde ya<ayanlar için cerh-ta‘dîl hükümlerine
yer vermi< ve hakk@nda ihtilâf edilenlerin hadislerinin hasen hadis mi yoksa mütâbi‘ ve
âhid olarak m@ kullan@ld@A@na i<aret etmi<tir: hadîsühû fî rütbeti'l-hasen, hadîsühû fi'lmütâbe‘ât ve lâ yuhteccü bihî 33 gibi.
2. Mîzânu'l-i‘tidâl'inde yapt@A@ gibi bu eserinde de baz@ <ah@slar hakk@nda verilen
cerh-ta‘dîl hükümlerini inceleyerek kendi tercihlerini belirtmi<tir. Meselâ Yahyâ b.
Bükeyr, Süveyd b. Sa‘îd ve Hüdbe b. Hâlid hakk@nda baz@ imamlar@n verdiAi cerh hükümlerini delilleriyle reddetmi<tir.34
3. Baz@ kitaplar hakk@nda genel deAerlendirmeler yapm@<t@r. ÖrneAin elHalîlî'nin (446/1054) el-2r âd'@n@n k@ymetli bir kitap olduAunu, ancak muhtemelen onu
hâf@zas@ndan yazm@< olmas@ sebebiyle bir çok hatas@n@n bulunduAuna dikkat çekmi<tir.
bnü'l-Cevzî'nin (597/1200) kitaplar@nda da bir çok hatalar görüldüAünü, bu hatalar@n;
aceleden yani bir kitab@ bitirince kontrol etmeden ba<ka birini yazmaya yönelmeden
ve ilim erbab@nca gerekli <ekilde tenkide tâbi tutulmam@< kitaplara dayanmaktan kaynakland@A@n@ söyler. bnü'l-Kattân'@n (628/1231) da (Beyân) el-vehem ve'l-îhâm adl@ kitab@nda ricâli cerhte a<@r@ gittiAini aç@klam@<t@r.35
4. ZikrettiAi hadislerin sahîh, hasen ve zay f olmas@n@, bazen sebeplerini de söyleyerek aç@klam@<t@r. Zehebî'nin bu özelliAini bütün kitaplar@nda görmekteyiz. O, bir
hadisten bahsedince, mutlaka onun sahîh ve zay@fl@A@ hakk@nda bir aç@klama yapmaktad@r.
5. Bilhassa biyografilerin sonlar@nda, kendi âlî isnâd@yla hadisler nakletmi<tir.
Ancak, bu isnâdlarda bir kusur varsa aç@klayarak hükmünü vermi<tir. Bu arada, âlî
isnâdl@ hadislerin bulunduAu Hadis Cüzleri ile Fevâid Kitaplar na i<aret etmi<tir. Bunlar, hocalar@ndan dinlediAi ve kendisinin muttali olduAu kitap ve cüzlerin çokluAuna
delildir.
Zehebî, bu kitab@nda zaman zaman okuyucuya nasihat etmekte ve hadisçinin
nas@l olmas@ gerektiAi hususu üzerinde durmaktad@r. Daha kitab@n@n ba<@nda bu konuda <öyle der: “Muhaddis, aktard@A@ ilimde dikkatli olmal@, rivâyet ettiAi haberleri aç@klama hususunda kendine yard@mc@ olmalar@ için ma‘rifet ve vera‘ ehline sormaya devam etmeli. Haber nakledenleri tezkiye ve cerh edebilen büyük bir imam olmak için,
tutulacak yol <udur: Takvâ sahibi ve iyi bir dindar olman@n yan@nda sürekli öArenme,
ara<t@rma yapma, çok müzâkere etme, geceleri uykusuz kalma, uyan@k-ince anlay@<
sahibi ve insafl@ olma, ilim meclislerine devam etme, iyi ara<t@rma ve doAru öArenme.
33

Zehebî, a.g.e. I, 224, 232, 239.
Zehebî, a.g.e. I, 420, 455, 465.
35
Zehebî, a.g.e. III, 1124; IV, 1347, 1407. Zehebî, bnü'l-Kattân'@n bu kitab@n@ ihtisar etmi<tir. Onun bu
ihtisardaki reddiyeleri Hamâde Fârûk'un tahkiki ile Nakdu'l- mâm ez-Zehebî li Beyâni'l-vehem ve'l-îhâm
adl@ kitab@n içinde MaArib'de 1408'de ne<redilmi<tir.
34
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Ey ki<i, kendinde bir anlay@<, doAruluk, dindarl@k ve vera‘ görüyorsan devam et, aksi
takdirde bo<una yorulma. Sana, hevâ, bir görü< ve mezhep için tarafgirlik gâlip gelecekse, vallahi hiç yorulma. Kendinin, kar@<t@r@c@-sapt@r@c@, Allah'@n hududunu ihmal
edici olduAunu bilirsen, bizi rahat b@rak. Çünkü, sahtekârl@k çok sürmez, hemen ortaya ç@kar. Hile ancak sahibine zarar verir. <te sana nasihatim budur. Hadis ilmi bitmi<,
hani Hadis ilmi, hani Ehl-i Hadîs?! Onlar@n say@s@ yok denecek kadar azd@r, ancak kitaplarda ve mezarlardad@rlar.”36
Dokuzuncu tabakadaki büyük muhaddislerin biyografilerinin sonunda da isim
vermeden birine nasihat etmektedir. ZikrettiAi bu imamlar@, kendi zaman@ndaki âlimlerle k@yaslaman@n mümkün olmad@A@n@ bildirdikten sonra, “Ahmed b. Hanbel, Ali b.
el-Medînî, Ebû Zür‘a, Ebû Dâvûd da kim oluyor? Onlar sadece birer muhaddis olup,
F@k@h’tan, Usûl-i F@k@h’tan... haberleri yok!” <eklinde ithamda bulunana: “Ya güzellikle
sus veya bilerek konu<. Faydal@ ilim, bu gibi imamlardan gelen bilgilerdir. Ne var ki,
senin F@k@h imamlar@na nispetin, asr@m@z muhaddislerinin Hadis imamlar@na nispeti
gibidir. Ne biz, ne sen. Fazîletli olanlar@n fazîletini ancak fazîletli olan bilebilir ...”37
<eklinde cevap verir.
Zehebî'nin, bu kitab@na ilâvelerde bulunmaya, bn Abdilhâdî'nin öldüAü h. 744
senesine kadar devam ettiAi anla<@l@yor. Çünkü kitab@n@ bitirdikten sonra, “hocalar@” ile
“beraber hadis tahsil ettiAi arkada<lar@”ndan 36 ki<iyi k@saca tan@tm@<, son <ah@s olarak
da bn Abdilhâdî’yi zikretmi<tir. Sonradan yap@lan ilâveler sebebiyle kitapta baz@ tekrarlar@n olduAu da görülmektedir. Meselâ, vefeyât k@sm@nda ismini verdiAi bir âlimin,
daha sonra biyografisini müstakil olarak i<lediAi bir kaç yer mevcuttur.38 Yine Ali enNeysâbûrî'den (338/949) bahsederken, onu Tabakâtu' - üyûhunda zikrettiAini, büyük
bir Müsned'i olduAu için bu kitaba da al@nmas@n@n uygun olacaA@n@ söylemi<tir. Daha
sonra biyografisini müstakil olarak ilâve ettiAi halde, önceden yazd@A@ sat@rlar olduAu
yerde unutulmu<tur.39
Bu ilâveler, kitab@n farkl@ nüshalar@ olduAunu göstermektedir. Zehebî, Kehmes'i
sadece bu <ekilde anarak “öteki nüshamda” demi<tir.40 Süyûtî, 18. tabakan@n sonunda
Zehebî’nin <öyle dediAini nakleder: “Bu zamanda ya<am@< olan bir çok muhaddis ve
öArencileri vard@r. Aralar@nda isimleriyle birlikte hâf z, imâm yaz@lanlar da bulunmaktad@r. Ancak, Hadis ilmindeki bilgilerinin azl@A@ndan dolay@, onlar@ burada zikretmeyi
uygun görmedim. Onlar@n haberlerini öArenmek isteyen Târîh-i Kebîr'ime baks@n.”41
Zehebî'nin muhaddislerin tabakalar@na dair, el-Mu‘în fî tabakât 'l-muhaddisîn ad@nda ikinci bir kitab@ daha vard@r. Sadece isimlerin s@raland@A@ bu kitapta 27 tabakada
toplam 2424 ki<i say@lm@<t@r. Eser Hz. Peygamber ile ba<lar, h. 730'da vefat etmi< olan
Ebü'l-Abbâs el-Haccâr ile sona erer. lk on tabakada <ah@slar alfabetik tertiple verilmi<,
sonrakilerde ise bundan vazgeçilmi<tir. mam Müslim'in tabakas@yla birlikte tabakalar,
ortalama 25 senelik zaman dilimleri hâlinde ele al@nm@<t@r. Ancak hiç birinin vefat
tarihi belirtilmediAi gibi, haklar@nda cerh-ta‘dîl lâf@zlar@ da nadiren kullan@lm@<t@r. a36

Zehebî, a.g.e. I, 4.
Zehebî, a.g.e II, 628.
38
Zehebî, a.g.e. IV, 1390, 1393 (Ebû Nizâr el-Hadramî); IV, 1438, 1444 (el-Bekrî).
39
Zehebî, a.g.e III, 876, 855.
40
Zehebî, a.g.e. I, 174. Kehmes b. el-Hasen, sika bir muhaddis olup h. 149'da vefat etmi<tir. ( bn Hacer el‘Askalânî, Ahmed b. Ali, Takrîbü't-tehzîb, D@ma<k 1411/1991, s. 462)
41
Süyûtî, Tabakâtu'l-huffâz s. 506. Elimizdeki matbu Tezkire'de bu k@s@m yoktur. (IV, 1445)
37
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yet, <ah@slar@n biyografileri geni<çe i<lenmi<, vefat tarihleri belirtilmi< ve cerh-ta‘dîl
durumlar@ da k@saca aç@klanm@< olsayd@, bu eser hadis talebesi için iyi bir el kitab@ olurdu. Zehebî, mukaddimede “kitab@n, büyük muhaddislerin hepsi için deAil, deAi<ik beldelerde ve as@rlarda <öhreti yayg@n olanlar için yaz@ld@A@n@”, sonunda da “büyük muhaddis ve müsnidlerin isimlerinin bittiAini, onlar@n haberlerinin Târîh-i Kebîr'inde ve
diAer kitaplar@nda olduAunu” ifade etmi<tir.42
Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Abdilhâdî’nin (705-744/1305-1343)
Tabakâtü ‘ulemâi'l-hadîs’i
bn Abdilhâdî, yirmi sene Mizzî'nin derslerine devam etmesi sebebiyle, ricâl ve
ilel bilgisinde derinle<mi< bir hadis âlimidir. K@sa ömrüne raAmen yetmi<ten fazla kitap
yazm@<, medreselerde hocal@k yapm@<t@r. Kitaplar@ aras@nda, Kütüb-i Sitte müelliflerinin
hocalar@na dair el-2‘lâm fî zikri me âyihi'l-eimmeti'l-a‘lâm ad@nda bir eseri de vard@r.43
O, “muhtasar bir kitap” <eklinde tan@tt@A@ eserinin, sahâbeden itibaren kendi
zaman@na gelinceye kadar hadis hâf@zlar@n@ ihtiva ettiAini belirterek, Hadis ilmiyle
i<tigal edenlerin bunlar@ mutlaka bilmeleri gerektiAini söylemi<tir.44 Muhaddisleri tabakalara ay@rma hususunda Zehebî'ye uymu<, fakat alt@nc@ tabakadan itibaren tabakalar@ birbirinden ay@rmam@<t@r. Biyografileri sunu< <ekli de Zehebî'nin Tezkire'sindeki
gibidir. ahs@n me<hur ismini ba<a koyarak, Kütüb-i Sitte müelliflerinden onun hadisini
tahriç edenlerin rumuzlar@n@ verip, ilmî kariyerine i<aret eden imâm, hâf z gibi ifadelerle
kimliAini tam olarak zikreder, <ah@s bir kitab@yla me<hursa sâhibü ... <eklinde o eseriyle
tan@t@r. Bu k@sa tan@t@mdan sonra, <ahs@n doAum tarihini, ilim tahsiline ba<lama y@l@n@,
me<hur hoca ve talebelerini anarak, talebe ve arkada<lar@ndan onun Hadis ilmindeki
derecesiyle alâkal@ deAerlendirmelerini nakleder. Son olarak vefat tarihini zikreder ve
bazen ayn@ senede ölmü< olan me<hur ki<ilerden bir k@sm@n@n isimlerini de s@ralar.
Kitap, 1156. ki<i olan bn Teymiyye'nin (728/1327) biyografisiyle sona erer.
Önceki biyografi ise hocas@ Mizzî'ye (742/1341) âittir. O, çok istifade ettiAini belirttiAi
hocas@ Mizzî'nin Tehzîbü'l-kemâl ve Kitâbu’l-Etrâf@n@n kendi hatt@yla olan nüshalar@na
sahip olduAunu aç@klayarak, Zehebî'nin Tehzîbü'l-kemâl’i öven sözlerini nakletmi<tir.
Mizzî'nin vefat tarihini vermediAine göre, kitab@ o hayatta iken yazd@A@ anla<@lmaktad@r.45
Zehebî ile bn Abdilhâdî'nin kitaplar@, konu ve tertip bak@m@ndan ayn@d@r. Bu
yüzden nakillerinde de büyük oranda paralellik söz konusudur. bn Abdilhâdî'nin
Zehebî'nin Tezkire’sinden istifade ettiAi anla<@lmaktad@r. Ancak, hayat@n@ biyografi
ilmine vakfetmi< olan ve üstelik “her görü<mesinde kendisinden istifade ettiAini” söy42

Zehebî, el-Mu‘în fî tabakâti'l-muhaddisîn (Kâhire 1407/1987) s. 17, 323.
Eserleri için bkz. bn Abdilhâdî, Tabakât ‘ulemâi'l-hadîs (Beyrut 1409/1989) I, 41-52. (thk. muk.) bn
Abdilhâdî, ayn@ zamanda güçlü bir münekkittir. bn Huzeyme, bn Hazm ve el-Hatîbü'l-BaAdâdî gibi büyük muhaddislere zaman zaman tenkitler yönelttiAi gibi, çaAda<lar@ olan Zehebî ile Sübkî'yi de ele<tirdiAi
hususlar olmu<tur. Onun tenkitçilik yönünü gösteren en önemli kitaplar@ndan birisi, es-Sârimü'l-münkî
fi'r-redd ‘ale's-Sübkî adl@ eseridir.
44
bn Abdilhâdî, a.g.e. I, 77. Belli bir kitab@n ihtisar@ olduAunu söylemediAi için 'muhtasar' ifadesi, kitab@n
muhtevas@na yöneliktir. Onun el-‘Umde fi'l-huffâz ad@nda iki cildini tamamlad@A@ söylenen ama günümüze ula<mayan bir kitab@ daha vard@r. ( bn Abdilhâdî, a.g.e. I, 57-58)
45
bn Abdilhâdî, a.g.e. IV, 275-279. Zehebî, Tezkiretü'l-huffâz'@ 1176. biyografi olan Mizzî ile bitirmi< ve
onun vefat tarihini zikretmi<tir. Daha sonra 36 tane hoca ve arkada<@n@ son tarafa ilâve etmi<tir ki, onlar@n sonuncusu bn Abdilhâdî olup, onun vefat tarihi de kaydedilmi<tir (IV, 1508). Buna göre, Zehebî'nin
Tezkire'sini daha önce yazd@A@ halde, sonradan ona ilâveler yapt@A@ anla<@lmaktad@r.
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leyen Zehebî'nin de, bn Abdilhâdî'nin bu kitab@ndan habersiz olduAu dü<ünülemez.46
Zehebî'nin kitab@n@n çok fazla me<hur olmas@, bn Abdilhâdî'nin kitab@n@ gölgede b@rakm@< ve onun tamamen unutulmas@na yol açm@<t@r. Halbuki o, hadis hâf@zlar@n@n
tabakalar@ konusunda müstakil olarak yaz@lan son kitapt@r. Daha sonraki kitaplar@n
hepsi, özellikle Tezkiretü'l-huffâz esas al@narak telif edilmi<tir.
Ayn@ <ah@slar@n biyografilerini ihtiva eden ricâl kitaplar@nda, <ah@slarla ilgili malûmat@n kayda deAer bir farkl@l@k arz etmemesi normaldir. Bu bilgiler, baz@s@nda geni<,
baz@s@nda muhtasar olarak verilebilir. Hatta baz@lar@n@n tamamen ayn@ bilgileri ihtiva
ettiAi görülmektedir. Ancak ricâl kitaplar@ müellifleri <u hususlarda birbirlerinden farkl@ olduklar@n@ göstermektedirler: a) kaynaklar@ndan nakilleri dikkatli yapmalar@ b) doAru bilgiyi ara<t@rmalar@ c) biyografilerdeki bilgileri belirli bir tertip s@ras@yla mezcederek
sunabilme yetenekleri.
Ayr@ca, bir ricâl kitab@ müellifinin, biyografisini yazd@A@ <ah@s hakk@nda naklettiAi haberlerin türü (müspet-menfi) ve o haberleri ald@A@ ki<ilerin kimliAi, genellikle o
<ahsa kar<@ tutum ve dü<üncesini belli etmektedir. <te bu yüzden, ele ald@klar@ <ah@slar
ve metotlar@ ayn@ olan baz@ ricâl kitaplar@, müelliflerinin sahip olduklar@ bu özelliklerden dolay@, birbirinin tamamen ayn@s@ olmaktan kurtulup yekdiAerini tamamlay@c@
durumuna gelirler. Bu husus dikkate al@nd@A@nda, Zehebî ile bn Abdihâdî'nin kitaplar@n@n birlikte kullan@lmas@n@n faydal@ olacaA@n@ söylemek yerinde olacakt@r.47

SONUÇ
“Hz. Peygamber'in ashâb@” anlay@<@ndan kaynaklanan “âlimlerin tabakalar halinde tan@t@lmas@” sistemi, tamamen Müslümanlara has bir uygulamad@r. Hadis
râvîlerinin birbiriyle irtibatlar@n@ göstermek için, bu metodun uygulanmas@na büyük
önem verilmi<tir. Öyle ki ricâl kitaplar@nda, âlimler, daima hocalar@ ve talebeleri ile
birlikte deAerlendirilirler. lk tabakât kitaplar@, aA@rl@kl@ olarak, sahâbe, tâbiîn ve tebe-i
tâbiîn tabakalar@nda bulunanlar@n biyografilerini ihtiva etmektedir. Ayr@ca sahâbe
biyografileri için de müstakil geni< bir literatür meydana getirilmi<tir.
Tabaka sistemi, bu üç nesle münhas@r kalmam@<, sonraki as@rlarda ya<am@< muhaddisler ve diAer âlimler için, bu metotla bir çok ricâl kitab@ telif edilmi<tir. Muhaddislerin tan@t@ld@A@ müstakil tabakât kitaplar@n@n telifi, diAer ricâl kitaplar@na göre oldukça geç dönemde ba<lam@<t@r. Daha çok, hadis ilmiyle i<tigal etmi< büyük simalar@n
yani hadis imamlar@n@n/hâf@zlar@n@n biyografilerinin söz konusu edildiAi bu kitaplar
aras@nda, bilhassa Zehebî'nin Tezkiretü'l-huffâz@ çok me<hur olmu<, daha sonra onun
üzerine bir çok ilâve çal@<ma yap@lm@<t@r.

46

bn Nâs@ruddîn (841/1437) iki kitab@ da görmü<tür. bn Abdilhâdî'den nakilde bulunmu<, Zehebî'nin
kitab@n@ da nazma çevirmi<tir. Buna raAmen o, bn Abdilhâdî'nin kitab@n@n tamamen Zehebî'nin kitab@ndan al@nma olduAuna hiç bir i<arette bulunmam@<t@r. ( bn Abdilhâdî, a.g.e. I, 67)
47
bn Abdilhâdî , a.g.e. I, 63, 65.

