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LK FEZÂ LU’L-KUR’ÂN ESERLER NDEN B R ÖRNEK:
BNU’D-DURAYS’IN FEZÂ LU’L-KUR’ÂN’I
Ömer Faruk AKPINAR*

ÖZET
Kur’ân’ n tümünün veya baz sure ve ayetlerinin faziletlerini konu edinen
Fezâilü’l-Kur’ân ilmi, hakk nda pek çok çal &man n yap ld bir alan olmu&tur. Hicrî
üçüncü asr n muhaddislerinden bnu’d-Durays da bu konuda eser telif edenlerden biridir. Hayat hakk nda fazla malumat bulunmayan bnu’d-Durays’ n, Kur’ân’ n nüzulü,
okuma adab , &efaati, Kur’ân e itiminin önem ve fazileti ile baz sure ve ayetlerin faziletine dair ula&abildi i rivayetleri toplad bu eser, genel hatlar yla, bu makalede
tan t lacakt r.
Anahtar Kelimeler: Fezâilu’l-Kur’ân, bnu’d-Durays, Kur’ân’ n faziletleri, Sûrelerin
faziletleri.
IBN DURAIS’ BOOK ‘FADAIL AL-QUR’AN’ AS A SAMPLE OF THE FIRST
FADAIL AL-QUR’AN’S
The science, Fezâilu’l-Quran, containes virtues of Quran and its periods and
many people worked in this theme. Ibn ed-Durais, as a scholar of hadith who lived
in 3rd century, wrote a book in this way, too. His life isn’t known enough. His book
included the tales he could collect which are about Quran’s descent, its reading observances, its intercession, virtues of its education and virtues of Quran and its periods, will present with its generic lines in this article.
Key Words: Fadail al-Qur’an, Ibn Durais, Virtues of Qur’an, Virtues of Qur’an’s periods.

GR'
Kur’ân ilimlerinden biri olan Fezâilu’l-Kur’ân’In kaynaWI, bu konuda Hz.
Peygamber’den aktarIlan rivayetlerdir. Allah’In kendisine yüklediWi tebliW görevini
hakkIyla yerine getiren Hz. Peygamber, O’na layIkIyla kul olabilme adIna, kendisine vahyedilen ayetleri bizzat hayatInda yaUamIU ve ümmetini de buna teUvik etmiUtir. badetlerin en faziletlilerinden olarak nitelediWi Kur’ân tilaveti ve Kur’ân’I
öWrenerek yaUama konusunda hem ümmeti için en güzel örnek olmuU, hem de
sonrakilere bu konuda güzel örnek olacak bir nesil yetiUtirmiUtir. Ümmetini Allah’In kitabIna sImsIkI sarIlmaya yöneltmek için, Kur’ân’In, öWrenim ve öWretiminin, tilavetinin, ezberlenmesinin önemine dikkat çeken sözler îrâd etmiUtir. Kur’ân
içerisinde, daha çok dikkat edilmesi gereken konularI barIndIran sure ve ayetler
*
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üzerine biraz daha fazla eWilmemiz için onlarIn faziletleri hakkInda da bazI sözler
söylemiU ve bu hadisler nesilden nesile aktarIlmIUtIr. Sonraki dönemlerde müstakil
kitaplarda bir araya getirilen bu tür rivayetler, hem Tefsir hem Hadis ilmini ilgilendiren yeni bir ilim dalInI, Fezâilu’l-Kur’ân’I, doWurmuUtur.
Kur’ân’In tümümün faziletleri konusunda âlimler arasInda ittifak olsa da
bazI ayet veya surelerin faziletleri konusu tartIUIlmIUtIr. Bir kIsIm ilim ehli,
Kur’ân’ n bütün parçalar birbiri ile ayn de&erdedir, diyerek ayetlerin birbirine üstünlüWünü reddetmiU; diWer bir kIsIm ulemâ da, Allah sözü olmalarI hasebiyle eUit olsalar da muhtevalarI, dikkat çekmek istedikleri konular ve sevap kazandIrma bakImIndan bazI ayetlerin daha faziletli olduWunu kabul etmiUlerdir.
Kur’ân surelerinin tamamI hakkInda ne Peygamber’den (s.a) ne de sahabeden ayrI ayrI hadis varid olmuUtur. Ancak Kur’ân’In slâm kültüründeki konumuna
binâen Kur’ân’In faziletlerine dair pek çok hadis uydurulmuUtur. Abdullah b. elMübârek, bu türden rivayet edilen haberlerin zIndIklar tarafIndan uydurulmuU
olacaWInI söylemiUtir.1 Bunlardan bir kIsmI insanlarI Kur’ân’a çekmek için iyi niyetle, bir kIsmI MüslümanlarIn zihinlerini meUgul etmek, slâm’I karIUtIrmak gibi kötü
niyetlerle hadis vaz’ etmiUilerdir. Ne var ki hadis âlimleri, büyük ölçüde Hz. Peygamber’e isnad edilen bütün rivayetlerin sIhhat derecelerini araUtIrarak, hadis-i
Uerîflerle uydurma sözleri birbirinden ayIrmaya gayret ve özen göstermiUlerdir.
Kur’ân’In faziletleri konusunda gelen rivayetler öncelikle hadis kitaplarInda
yerini almIUtIr. Hadis mecmualarI Uüphesiz bu sahanIn en saWlam kaynaklarIdIr.
Kütüb-i sitte imamlarIndan el-Buhârî (256/870) fezâilu’l-Kur’ân rivayetleri için
eserinde ayrI bir kitâb açmIU ve mükerrerleriyle birlikte 84 rivayeti 37 bâb altInda
zikretmiU, Müslim (261/875) ise çeUitli bablar altInda rivayetleri zikretmiUtir. bn
Mâce (273/888) Kitâbu’l-Edeb’inde elli ikinci bâbI Sevâbü’l-Kur’ân olarak açmIU ve
15 hadis nakletmiU, ayrIca farklI bölümlerde diWer rivayetlerden zikretmiUtir. Ebû
Dâvud (275/888) Kitâbü’l-Vitr’inde dokuz bab altInda Kur’ân’In ve bazI surelerin
faziletleri ile kIraat ile ilgili toplam 27 tane hadise yer vermiUtir. et-Tirmizî
(279/892) ‘Sevâbü’l-Kur’ân’ ismiyle 25 bâb altInda 51 hadis ihtiva eden müstakil
bir bölüm oluUturmuU ve önce sure ve ayetlerin faziletleri daha sonra da Kur’ân’In
faziletleri ile ilgili diWer rivayetleri zikretmiUtir. en-Nesâî, Kur’ân’In faziletleri konusunda müstakil bir kitap yazmIU, ayrIca Sünen’inde de ‘Kur’ân konusunda gelen
rivayetler’ baUlIWIyla bir bâb açmIUtIr. DiWer hadis müelliflerinden de bir kIsmI konuya özel bab baUlIWI açarken, bir kIsmI da farklI konular içinde hadisleri zikretmiUlerdir. Meselâ ed-Dârimî (255/868) de 35 bâb’ta 197 hadis zikrederek bu konuya
‘Fezâilü’l-Kur’ân’ baUlIWIyla ayrI bir bölüm tahsis etmiUtir. Beyhakî (458/1066) de
Uuabu’l-Îmân’In 19. bölümde ‘Ta’zîmu’l-Kur’ân’ baUlIWI altInda 670 tane rivayet
zikretmiU ve bunlarIn arasInda fezâile dair rivayetlere de yer vermiUtir.
Müfessirler de tefsirlerinde sûrelerin baUInda veya sonunda -çoWu zayIf ve
uydurma olmasIna raWmen- Kur’ân’In faziletlerine dair gelen rivayetlere yer vermiUlerdir. ZemahUerî (538/1144), Beydâvî (685/1286), Râzî (606/1209), Ebu’s-Suûd
(982/1574) gibi müfessirlerin büyük çoWunluWu, rivayetleri, sIhhat derecelerine
1
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dikkat etmeksizin, hatta bazen sahih rivayetleri göremeden zayIf ve uydurma rivayetleri alarak, eserlerinde zikretmiUlerdir. Ancak bn Kesîr (774/1373) ve Hâzin
(725/1324) gibi bazIlarI rivayetleri deWerlendirmeye tabi tutmuUtur. BazI müfessirler (Taberî vb.) rivayetlerin senetlerini de zikretmiU ve sahih rivayetlere önem ve
öncelik vermiUlerdir. Senedleri zikredenlerden bazIsI ise ( bn Merdûye, Sa’lebî vb.)
pek çok zayIf rivayete de yer vermiUtir. Kimi (Süyûtî vb.) hiçbir ayIrIm yapmadan
sadece rivayetleri vermekle yetinmiU, kimi (2evkânî vb.) de seçme rivayetleri zikretmiUtir. Müfessirlerin çoWu ise senedleri hazfetmek ve sIhhat derecelerini geri
plana atmak suretiyle rivayetleri eserlerine almIUlardIr.
Bunlardan baUka Kur’ân’In faziletlerine dair rivayetleri iki kapak arasInda
toplayan müstakil çalIUmalar da yapIlmIUtIr. Sahabeden Übey b. Ka’b’a nispet edilen eserden2 sonra bu konuda yapIlan müstakil çalIUmalar hicrî üçüncü asrIn baUlarIna kadar uzanmaktadIr. Kâtip Çelebi (1067/1657), bu konudaki ilk çalIUmanIn
Muhammed b. dris eU-2âfiî (204/819)’ye ait olduWunu söylemektedir.3 lk müstakil
eserlerin telif edildiWi hicrî üçüncü asrIn baUlarIndan bu yana Fezâilu’l-Kur’ân’a dair
pek çok eser kaleme alInmIUtIr. lk dönemlerde genel amaç, konuyla ilgili rivayetleri
iki kapak arasInda toplamak olurken, daha sonraki asIrlarda ise cem edilen rivayetlerin sIhhat dereceleri tespit edilmiUtir. Bu makalede hicrî üçüncü asIr muhaddislerinden bnu’d-Durays ismiyle meUhur olan Muhammed b. Eyyûb b. Yahyâ b. edDurays ve Fezâilü’l-Kur’ân adlI eseri hakkInda bilgi verilmeye çalIUIlacaktIr.
I. BNU’D-DURAYS’IN HAYATI VE L M ÇEVRES
A. YaFad<M< Dönemde Siyasi Hayat
bnu’d-Durays’In (200/816-294/906) yaUadIWI dönem, zaman itibariyle Abbasîlerin hükümfermâ olduWu bir dönemdir. SInIrlarI itibariyle nihâi hadde ulaUan
slâm devleti, yeni fetihlerin yanI sIra iç mücadelelere ve bir kIsIm mahallî devletlerin oluUmasIna sahne olmuUtur. Mâverâünnehir’den Endülüs’e kadar uzanan slâm
topraklarInda BaWdat merkezli Abbasi hanedanlIWInIn yanInda Horasan’da
Tâhirîler (209-259/821-873); Yemen’de Ziyâdîler (203-409); Buhârâ’da
SamanoWullarI (261-389/874-999); Azerbaycan’da Sâcîler (266-318/879-930);
ran’da Saffârîler (254-296/868-908); MIsIr’da TolunoWullarI (254-292/868-904) ve
Kuzey Afrika beylikleri hüküm sürmekteydi.4
Me’mûn’un (198-218/813-833) hilafeti ile baUlayan ve Mu’tasIm (218227/833-842), VâsIk (227-232/842-847), Mütevekkil (232-247/847-861), MuntasIr
(247-248/861-862), Müsta’în (248-252/862-866), Mu’tezz (252-255/866-869),
Mühtedî (255-256/869-870), Mu’temid (256-279/870-892), Mu’tezid (279-289/892902), Muktefî (289-295/902-908) ve Muktedir’in (295-320/908-932) hilafetleri ile
devam eden üçüncü yüzyIlda Abbasî devletinin siyaseti genelde iç isyanlarla uWraUmak olmuU, bunun yanInda Anadolu üzerinden Bizans ve Sicilya üzerinden
Roma üzerine yapIlan seferlerde bazI kaleler fethedilmiU, pek çok ganimet elde
edilmiU, bununla slâm topraklarInda pek çok imar faaliyetlerinde bulunulmuUtur.
2
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Ancak fethedilen topraklarda iskân ve yerleUme politikasI uygulanmadIWI için bu
topraklarIn daha sonra gayr-i müslimlerin eline geçmesine engel olunamamIUtIr.
Bizans ile Abbasiler arasInda bir nevi güç gösterisi haline gelen Anadolu’daki seferler, iki devletin de iç isyanlarla uWraUmasI sebebiyle kesin sonuca ulaUamamIU; iki
siyasi güç de denge politikasI uygulamIUtIr.
Halife Me’mun dinî konularda Mutezile mezhebini benimsemiU ve Mutezile
erbabInIn devlet idaresinde söz sahibi olmasInI saWlamIUtI. Hatta halku’l-Kur’ân
(Kur’ân’In mahlûk olduWu) meselesinde Mutezilî görüUü savunmak için Uiddet
kullanmIU, kendisinden sonra da bu durum halife Mütevekkil’e kadar böyle devam
etmiUtir. Mütevekkil, Kur’ân üzerindeki münakaUalarI yasaklamIU, seleflerinin aksine Hz. Ali evladIna karUI sert bir tutum sergilemiUtir.
Me’mun ile birlikte idare ve siyasette Türk nüfûzu hâkim olmaya baUlamIU;
Mu’tasIm, hilafet merkezini BaWdat’tan Samarra’ya taUImIUtIr. Mu’tasIm, slâm
devletini bir uçtan diWer uca bütün haline getirmek için uWraUmIU, bu nedenle Endülüs Emevilerini merkeze baWlamaya çalIUmIU, ancak baUarIlI olamamIUtIr. Halife
VâsIk, seleflerinin siyasetini devam ettirmiUtir. Mütevekkil, halife olunca, devlet
idaresinde Türklerin nüfuzunu kIrmak istemiU, ancak baUarIlI olamadIWI gibi, hem
hilafetten ilga edilmiU hem de öldürülmüUtür. Bu durum halifelerin siyasî ve manevî nüfuzlarInIn kaybolduWunu göstermektedir.5 Nitekim Türk nüfuzu sonraki halifelerin de gündeminde olmuU, Mühtedî gibi bazI halifeler hilafete eski otoritesini
kazandIrmaya çalIUmIU; Mu’temid, Türklerden uzaklaUmak için hilafet merkezini
Samarra’dan BaWdat’a taUImIU, ancak ekonomik durumun da kötüye gitmesi ile
devlet otoritesi saWlanamamIUtIr. Mu’tezid 279/892’de halife olduWunda Abbasî
tarihinde ilk defa merkezî hazine boU kalmIU, kendisi pek çok malî tedbir almasIna
ve bütçeyi kontrol altIna almak istemesine raWmen, bazI bölgelerdeki Abbasîlere
baWlI hanedanlarIn merkezi otoriteden kopmalarIna engel olamamIUtIr. Kuzey Afrika’dan doWuya doWru gelen FatImîler, Azerbaycan’da baWImsIzlIk ilan eden
SâcoWullarI, Uiî karakterli bir isyan olup Irak ve Hicaz’I tehdit eden Karmatîler,
Bizans’In Uiddeti artan akInlarI merkezî idareyi iyice zayIflatmIUtIr.6
bnu’d-Durays’In, döneminin siyâsî olaylarIyla doWrudan iliUkisi olmasa da
yaUadIWI dönemin siyâsî yapIsI hakkInda bilgi vermek hicrî üçüncü asrIn konjonktürünü tespit açIsIndan önemlidir. Onun yaUadIWI asIrda siyasî durum genel hatlarIyla böyleydi. Buna mukabil ilmî hayat zirve noktalardaydI.
B. YaFad<M< Dönemde lmî Hayat
bnu’d-Durays, fIkIh, kelam, tasavvuf gibi ilimlerin baWImsIz birer disiplin
olarak ortaya çIkmaya baUladIWI bir ortamda yaUamIUtIr. 133-236/750-850 yIllarI
arasI slâm tarihinde diWer dillerden tercümelerin yapIldIWI devir olarak kabul edilmektedir. Bu yIllarI takip eden dönemlerde Müslümanlar, hukuk, tIp, ilahiyat ve
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diWer ilimlerde, kendilerine has orijinal düUünce ve araUtIrma tarzlarI tutturmuUlar,
mahsullerini Sicilya yoluyla Avrupa’ya kadar yollamIUlardIr.7
Bu dönemde; ilmî alanda Ahmed b. Hanbel’in (241/855) fikrî önderliWindeki
hadisçiler, resmî makamlarca kollanan Mu’tezile ve Sûfiyye olarak üç fikrî gruptan8
söz etmek mümkündür.
Ahmed b. Hanbel’e göre, slâm’In temeli sünnette kendisini bulmaktadIr ve
bu, baUka vâsItalarla ispat edilemez. Bu sebeple o, Uer’î konularda tartIUmayI reddetmekle kalmamIU, bu tür tartIUmalarI engellemeyi kendisine bir vazife saymIUtIr.
Bundan ötürü bn Hanbel, el-Muhâsibî gibi sûfileri, sünneti tespit etmeyi bIrakIp
gereksiz tartIUmalara daldIklarI için eleUtirmiUtir. Çünkü o günün UartlarInda hadisçiler için en önemli iU, Kur’ân’In yanInda ‘ayaWI yere saWlam basan’ bir sünnet koleksiyonunun ortaya konulmasI idi. Bütün mesailerini bu iUe vermiUlerdi. Bu amaca
yönelik olmayan bütün çabalar boUunaydI.
Sûfiyye’nin en büyük temsilcilerinden olan ve eserlerinin çoWu günümüze
ulaUan Hâris el-Muhâsibî (243/857) ve yine öncü sûfilerden Zünnûn el-MIsrî
(245/859), Serî es-Sekatî (251/865), Sehl b. Abdullah et-Tüsterî (273/886) Ebû
Yezîd el-Bistâmî (261/874), Ebû Hamza el-BaWdâdî (289/901), Cüneyd el-BaWdâdî
(297/910) ve Hallâc (309/921) bu çaWda yaUamIUtIr. Sistematik bir Uekilde olmasa
da bu dönemde, tasavvufun kendisine mesele edindiWi konular irdelenerek bir anlamda tasavvufî düUüncenin ve zühd hayatInIn çerçevesi çizilmiUtir. Ancak sûfiyye
hadis ilminin metodolojisi ve teknik meselelerini bir kenara bIrakarak hadislerin
muhtevasI ile ilgilenmiUler, özellikle de tasavvufî konularla ilgili hadislere yönelmiUlerdir.
Hicrî üçüncü yüzyIlIn baUlarInda dil ve edebiyatIn yanI sIra müspet ilimler
ve felsefe alanIndaki Yunanca eserlerin Arapça’ya çevrilmesi ile birlikte, yeni düUüncelerin slâm âlemine girmesi hIzlanmIUtIr. Halife Me’mun tarafIndan 217/832
yIlInda BaWdat’ta tesis edilen Beytü’l-HIkme, kütüphanesi ve rasathanesi ile, büyük
bir bilim merkezi halinde faaliyet göstermiU, ilim ve fen adamlarI halifeler tarafIndan himaye görmüUtür. Beytü’l-HIkme ile birlikte felsefe ile tanIUIklIk da ileri düzeye varmIUtIr. MeUUâî felsefenin ilk büyük temsilcilerinden el-Kindî (252/866) bu
çaWda yaUamIUtIr.
bnu’d-Durays’In yaUadIWI dönemde hadis ilminin hayli önemli bir yeri söz
konusudur. Bu dönem pek çok hadis tarihçisinin ‘Hadiste AltIn ÇaW’ olarak nitelediWi bir dönemdir. el-Kütübü’s-Sitte olarak bilinen hadis kitaplarI ve Ahmed b.
Hanbel’in Müsned’i yanInda, Dârimî’nin Sünen’i, bn Huzeyme’nin Sahîh’i, shak b.
Râhûye ve Bezzâr gibi alimlerin Müsned’leri bu dönemde oluUmuU hadis mecmualarIdIr. Bütün sahih hadisleri toplama gibi bir amaç gütmek her ne kadar zor olsa da,
hadis ehli, kitaplarIna sahih olmayan rivayetleri almayarak saWlam hadis kaynakla-

7
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rInI oluUturmuUlardIr. AyrIca hadislerin tenkid usulleri ve ricâl bilgisine dair telifler
de bu dönemde büyük geliUme kaydetmiUtir. Bununla birlikte kelamcIlarIn itirazlarInI konu alan eserlerin telifi ve fIkhî mezheplerin kullandIWI hadislere yer veren
eserlerin telifi gibi yeni branUlar da bu devrede teUekkül etmiUtir.
Kelam ilminin doWuUu, hadisçilerin muhaliflerince çeUitli yönlerden itham
edilmesi, Kur’ân’In mahlûk olduWu inancI ve mihne olayInIn devletten yardIm
görmesi, bu dönemde tasnifi hIzlandIran amiller olarak zikredilmektedir.9 Bu dönemdeki hadis öWretim ve telif faaliyetlerinin güçlenmesinde ve hadisle uWraUan
kimselerin daha aktif olmasInda felsefe ve Mu’tezile kelamInIn hadise ve muhaddislere karUI olan faaliyetlerinin güçlü bir tesiri olmuUtur. Kelamî problemler yüzünden hadis uydurma faaliyeti ve ehl-i hevanIn hadisçileri kötüleme etkinliWi
artmIU, bu sebeple cerh ve tadil ilmi de geliUme kaydetmiUtir.
Hicrî üçüncü asIr, genel itibariyle, sahabi sözlerinin Peygamber’in (s.a) sözlerinden ayrIldIWI ve müstakil eserlerin telif edildiWi, hadislerin müteaddit tariklerinin
araUtIrIldIWI, hadis mecmualarIndaki rivayetlerin kritize edildiWi bir dönemdir. Günümüze ulaUan hadis ilimleri alanIndaki en eski el yazmalarIndan olan Ebû Ubeyd
KasIm b. Sellâm’In (224/839) kaleme aldIWI Garîbu’l-hadîs adlI eseri de bu asIrda
telif edilmiUtir.10
bnu’d-Durays’In yaUadIWI üçüncü asIrda hIfz, dirayet ve özverileri ile ön
plana çIkan hadisçilerin baUInda Uu isimler yer almaktadIr:
Yahyâ b. Maîn (233/848), Ebû Hayseme (234/848), Ebû Bekir bn Ebi 2eybe
(235/849), shâk b. Râhûye (238/852), Halife b. Hayyât (240/854), Alî b. el-Medînî
(234/849), Ahmed b. Hanbel (241/856), Dârimî (255/869), Buhârî (256/870), Müslim (261/874), Ebû Zür’a er-Râzî (264/877), bn Mâce (273/886), Ebû Dâvud
(275/888), Bakî b. Mahled (276/889), Tirmizî (279/892), bn Ebî Hayseme
(279/892), bn Ebi’d-Dünya (281/894), Abdullah b. Ahmed b. Hanbel (290/903),
Ebû Bekir el-Bezzâr (292/905), Muhammed b. Nasr el-Mervezî (294/907), Muhammed b. Osman b. Ebî 2eybe (297/910), Ebû Bekir el-Firyabî (301/913), Nesâî
(303/915), Ebû Ya’lâ (307/919), Ebû Arûbe (308/920), bn Cerîr et-Taberî
(310/922), bn Huzeyme (311/923), Hakîm et-Tirmizî (320/932).
lim merkezlerine bakIldIWInda, hicrî üçüncü asIrda, bnu’d-Durays’In yaUadIWI bölgede hadis ilmi açIsIndan çok önemli iki merkez göze çarpar: Isfehan ve
Rey. Bu iki Uehrin yanInda Kazvin, Hemedan, Nihavend, Cürcân, 2iraz gibi Uehirler
de önemli ilim merkezlerindendir. KIsa süreli fetih hareketleri dIUInda ashabdan
birinin bu bölgede kalIp tedris faaliyetlerinde bulunduWu bilinmemektedir. Bu bakImdan bu bölgede göze çarpan ilmî faaliyet, yakIn bölgelerle kurulan temas sonucu geliUme kaydetmiUtir.11
Bu asIrda Rey bölgesinde tedris faaliyetlerinde bulunan önemli isimler12 arasInda Uu isimler bulunmaktadIr: Yahyâ b. ed-Durays (202/818), HiUâm b.
Ubeydullah (221/836), brâhîm b. Mûsâ el-Ferrâ (230/845), Sehl b. Zencele
9

KoçyiWit, Talat, Hadis Tarihi, Ankara, 2006, s. 218-229.
Koçkuzu, a.g.e., s. 297-298.
11
SandIkçI, a.g.e., s. 339-340.
12
SandIkçI, a.g.e., s. 360-370.
10
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(231/846),13 Muhammed b. Mihrân (239/853),14 Muhammed b. Humeyd b.
Hayyân (248/863), Ebû Zur’a er-Râzî (264/877),15 Ebûbekir el-Fadl b. el-Abbâs
(270/883), Muhammed b. Müslim b. Osmân (271/884), Muhammed b. Hammâd
et-Tahrânî (271/884), Ebû Hâtim er-Râzî (277/890),16 Ali b. el-Hüseyn (291/904),17
Mûsâ b. shâk b. Mûsâ (297/909), brâhîm el-Hisencânî (301/913).
Hicrî üçüncü asIrda yaUayan bnu’d-Durays da çaWInIn gereklerine tabi olarak, çok yönlü ilmî faaliyetlerde bulunmuU, ilim ehli ile hemhâl olmuU, hadis rivayeti konusunda, özellikle de Kur’ân’In faziletlerine dair rivayetlerde, önemli bir rol
oynamIUtIr.
C. Hayat<
AdI Ebû Abdillah Muhammed b. Eyyûb b. Yahyâ b. ed-Durays18 olan bnu’dDurays, hicrî üçüncü yüzyIlIn baUlarInda19 (200/816)20 Rey Uehrinde Halife
Me’mûn’un (198-218/813-833) halifeliWi döneminde doWdu. Becel kabilesine mensuptur.21
bnu’d-Durays ilim ehli bir ailede yetiUmiUtir. HakkInda fazla bilgi bulamadIWImIz babasI Eyyûb, sika bir muhaddistir. Süfyân es-Sevrî’nin talebelerinden olan
dedesi hakkInda biraz bilgi vermek yerinde olacaktIr. Ebû Zekeriya Yahya b.
Durays, ilim ehlinden olup, Yahyâ b. Maîn’in de aralarInda bulunduWu ricâl âlimleri, onun sika bir muhaddis olduWunu söylemiUlerdir. Rey’de bir müddet kadIlIk
yapmIUtIr. bn Cüreyc, Muhammed b. shâk, krime b. Ammâr, Süfyân es-Sevrî,
Zâide gibi âlimlerden hadis almIU; Yahya b. Maîn, bn Râhûye, Osman b. Ebi
2eybe, Muhammed b. Humeyd ve daha pek çok kiUiye de rivayette bulunmuUtur.
13

Hadis hafIzI olup Sünen sahibidir. Zehebî, Tezkiretü’l-huffâz, Beyrût, 1956, s. 452; Sezgin, Buhari’nin
Kaynaklar , Ankara, 2000, s. 41; SandIkçI, a.g.e., s. 361.
14
Buhârî ve Müslim’in hocasIdIr. HafIz muhaddislerdendir. Zehebî, a.g.e., s. 452; BaWdatlI smâîl PaUâ,
Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn ve âsâru’l-musannifîn, stanbul, 1955, I, 411; Kettânî, Muhammed b.
Ca’fer, er-Risâletü’l-müstetrafe li beyâni me hûri’l-kütübi’s-sünneti’l-mü errefe (nUr. Muhammed b. elMuntasIr ez-Zemzemî), DImaUk, 1964, m. 35; Ziriklî, Hayreddin, el-A’lâm: Kâmûsü terâcim, I-VIII,
Beyrût, 2002, III, s. 209; Kehhâle, Ömer RIzâ, Mu’cemu’l-müellifîn terâcimu musannifî’l-kütübi’l-arabiyye,
I-XV, Beyrût, ts., IV, 284.
15
Muhaddis, hafIz, müfessir, fakîh, âbid, zâhid, münekkid, ricâl âlimi idi. Zehebî, a.g.e., s. 557; bn
Hacer el-Askalânî, Tehzîbu’t-Tehzîb, I-XII, Beyrût, 1968, VII, 32; BaWdatlI, a.g.e., II, 13; Ziriklî, a.g.e.,
IV, 350; Kehhâle, a.g.e., XII, 61.
16
Muhaddis, hafIz, müfessir, kâri’ ve fakîhtir. Ricâl, Cerh ve lel ilimlerinde geniU ilme sahiptir. Zehebî,
a.g.e., 563; Safedî, Salâhuddîn Halîl b. Aybek, el-Vâfî bi’l-vefeyât, 1974, II, s. 183; bn Hacer, a.g.e., IX,
33; Ziriklî, a.g.e., VI, 250; BaWdatlI, a.g.e., II, 19; Kehhâle, a.g.e., IX, s. 35.
17
HafIz ve devrinin Rey muhaddisi idi. lel ve ricâle vâkIf, sika biri idi. Zehebî, a.g.e., 671; Kehhâle,
a.g.e., VII, 72.
18
Ali Pekcan, Nesâî’nin Fezâilu’l-Kurân adlI eserinin tercümesine yazdIWI giriU bölümünde, ismi ez-Zarîs
Ueklinde, Abdullah Aydemir de eserinde s. 136 ve s. 194’te bn Düreys; s. 162’de bn ed-DIrrîs Ueklinde
okumuUtur. Ancak Safedî, el-Vâfî’sinde ismin Durays Ueklinde ism-i tasWîr siygasInda olduWunu belirtir. Safedî, a.g.e., II, 234.
19
Zehebi, a.g.e., I, 643; a.mlf., Siyeru a’lâmi’n-nübelâ (thk. 2uayb el-Arnavut-Ali Ebû Zeyd), Beyrût,
1983, XIII, 450; Süyûtî, Tabâkâtu’l-huffâz, Mektebetü’l-MiUkât, ts., s.127; bn Abdilhâdî, Ebû Abdullâh Muhammed b. Ahmed, Tabakâtu ulemâi’l-hadîs (thk. Ekrem el-BûUî), Beyrût, 1989, II, 350.
20
Kehhâle, a.g.e., IX, 83; Sezgin, Fuat, Târîhu’t-türâs el-arabî (trc. Muhammed Fehmî el-Hicâzî), Riyad,
1991, I, I/96-97. Ziriklî miladi 815 yIlInI vermektedir. Ziriklî, a.g.e., VI, 46.
21
Zehebî, a.g.e., XIII, 449; a.mlf., el-Iber fî haberi men &aber, I-IV, Beyrût, ts., I, 426; bn Abdilhâdî, a.g.e.,
II, 350; BaWdâtlI, a.g.e., II, 21.
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Vekî’, onun hadis hâfIzlarIndan olduWunu, sadece iki hadiste ihtilata düUtüWünü
belirtir. brahim b. Mûsa da hadis ilmini ondan öWrendiklerini söyler. Ebû Hâtim,
onun sadece Hammâd’dan on bin hadis aldIWInI zikreder. Nesâî (303/915) onun
için ‘leyse bihi be’s’ tabirini kullanIrken, bn HIbbân, onun bazen hata yaptIWInI
söyler. Zehebî ise, onu “ilim denizi” olarak nitelemektedir. Hicrî 203/818 yIlInda
vefat etmiUtir.22 Kütüb-i Sitte’de hadisi bulunmaktadIr.23 Merv kadIsI, sika râvî Ebû
Osmân Ömer b. Sâlim el-Ensârî de onun anne tarafIndan dedesidir.24
Dedesi hakkInda kaynaklarda yeterli bilgi bulunmasIna raWmen, babasI hakkInda fazla malumat bulunmamaktadIr. bnu’d-Durays’In kendi hayatI hakkInda
da kaynaklarda fazla bilgi zikredilmemiUtir. Sadece ilim tahsili için pek çok yer
gezdiWi ve çok miktarda hadis topladIWI bilgisi25 verilmiUtir. Kaynaklar onun erkek
çocuWunun olmadIWInI da söylemiUlerdir.26 Onun hadisçiliWi konusu ise ayrI bir
baUlIkta ele alInacaktIr.
Zehebî’nin ‘uzun ömürlü’ olarak nitelendirdiWi ve ‘yüz yaUInIn üzerindeydi’
27
dediWi bnu’d-Durays, 294/906 yIlInIn ÂUûra günü Rey’de vefat etmiUtir.28 bn
Ukde (332/944), onun 295 yIlInda vefat ettiWini söylese de, Zehebî, vefat tarihinin
294 yIlI olmasInIn daha doWru olduWunu söyler.29 bnu’d-Durays’In yaUI ve vefat
tarihi ile ilgili Zehebî’nin tespitleri doWru ise bnu’d-Durays’In doWumunu 200’lü
yIllardan öncesinde aramak gerekecektir. Ancak Zehebî’nin verdiWi bu bilginin, ay
takvimine göre olmasI da muhtemeldir.
D. lmî KiFiliMi
Genel olarak hadisçi kimliWi ile ön plana çIkan bnu’d-Durays hakkInda tarih
ve tabakât kitaplarInda pek fazla bir malumat bulamadIWImIzI belirtmiUtik. Onun
ilmî Uahsiyeti hakkInda kaynaklarda genelde kendilerinden rivayette bulunduWu
hocalarI ve rivayetleri aktardIWI talebeleri ile muhaddis kimliWine dair ta’dîl ifadeleri
zikredilmiUtir. ÇalIUmamIzIn bu bölümünde, aktarIlan bu bilgileri vereceWiz.
1. lim Çevresi
YaklaUIk bir asIr hayat süren bnu’d-Durays, öncelikle yaUadIWI bölgedeki
ulema ile sürekli irtibat halinde olmuUtur. GittiWi yerler tam olarak bilinmese de
onun çok seyahatte bulunduWu ve pek çok muhaddis ile ilmî alaka kurduWu kay-

22

bn Ebî Hâtim er-Râzî, el-Cerh ve’t-ta’dîl, Beyrût, 1953, IX, 158-160; Zehebî, Tezkire, I, 643; a.mlf.,
Siyer, IX, 499; XIII, 450; bn Hacer, a.g.e., VII, 11 (377); IX, 455; Süyûtî, a.g.e., s. 63, 127; bn
Abdilhâdî, a.g.e., II, 350.
23
Müslim, Cenâiz, 69; Tirmizî, Kader, 6.
24
bn HIbbân, es-Sikât, VII, 176; bn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, IV, 553-554.
25
SandIkçI, a.g.e., s. 368.
26
Hatîb, Ebû Bekir Ahmed el-BaWdadî, Târihu Ba&dâd ev medîneti’s-selâm, I-XIV, Beyrût, ts., III, 496;
Zehebî, Siyer, XVI, 365.
27
Zehebî, Siyer, XIII, 449; a.mlf., el-Iber, I, 426; bnü’l-Imâd Ebu’l-Felâh Abdulhay el-Hanbelî, Uezerâtü’zzeheb fî ahbâri men zeheb, Dâru’l-Fikr, Beyrût, 1979, 216.
28
Zehebî, Tezkire, I, 643; a.mlf., Siyer, XIII, 449, 452; a.mlf., el-Iber, I, 426; Safedî, a.g.e., II, 234; bnü’lImâd, a.g.e., I, 216; Süyûtî, a.g.e., s. 127; bn Abdilhâdî, a.g.e., II, 350; BaWdatlI, a.g.e., II, 21; Ziriklî,
a.g.e., VI, 46; Kehhâle, a.g.e., IX, 83; Sezgin, a.g.e., c.1/1, s. 96.
29
Zehebî, Siyer, XIII, 451. Kehhâle de bir rivayete göre 295 olduWunu söyler.
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naklarda zikredilmektedir.30 Buna raWmen biz, incelediWimiz kaynaklarda onun ilim
öWrendiWi ve öWrettiWi kimseler olarak fazla isme rastlayamadIk.
Hadis öWrenimine baUladIWI tarih olarak hicrî 220 yIlI verilen31 bnu’dDurays’In çeUitli vesilelerle ilim aldIWI bazI kimseler UunlardIr:
Müslim b. brâhîm, el-Ka’nebî, Ebu’l-Velîd et-Tayâlisî, Muhammed b. Kesîr
el-Abdî, Ali b. Osmân el-LâhIkî, Müsedded b. Müserhed, Ebû Seleme et-Tebûzekî,
Ahmed b. Yûnus, Muhammed b. Sinân el-Avekî, Ubeydullah b. Muhammed elAyUî, shâk b. Muhammed el-Fervî, Yahyâ b. HâUim es-Simsâr, Hafs b. Ömer elHavdî, Abdullah b. el-Cerrah, Abdü’l-A’lâ b. Hammâd, Ebu’r-Rabî’ ez-Zehrânî, Sehl
b. Bekkâr, Muhammed b. Ebû Bekir el-Mukaddemî, Muhammed b. el-Minhâl, Saîd
b. Yahyâ el- sfehânî, Ammâr b. Hârûn el-Basrî.32
bnu’d-Durays’tan ilim öWrenip aktaran kimselerden bazIsInIn ismi ise Uöyledir:
Abdurrahman b. Ebî Hâtim, Ali b. 2ehriyâr, Ahmed b. shâk et-Tîbî, Ebû
Amr smail b. Nüceyd, Ahmed b. Ubeyd el-Hemedânî, Ebû Abdullah Ahmed b.
Muhammed b. Abdullah et-Taberistânî, Ebû Muhammed Ahmed b. Muhammed
b. brâhîm et-Tûsî el-Belâzürî (ö. 339), Muhammed b. Dâvud b. Süleymân Ebû
Bekir en-Nisâbûrî (ö. 342), 2am bölgesinin muhaddislerinden Ebu’l-Hasen Muhammed b. Abdullah b. Ca’fer er-Râzî (ö.347), bnu’d-Durays’dan Rey’de hadis
dinleyen Ebû Ömer Muhammed b. Îsâ el-Kazvînî (ö.350) ve Ma’bed b. Cum’a etTaberî, Merv muhaddislerinden Ebû Abdurrahmân Abdullah b. Ömer el-Mervezî
el-Cevherî (ö.360), Merv kadIsI Ebû Alî el-Mervezî; bnu’d-Durays’dan Harezm’de
hadis dinleyen Ebu’l-Abbâs Muhammed b. Ahmed b. Hamdân (ö.360), Ebû Saîd
Abdullah b. Muhammed b. Abdulvehhab er-Râzî (ö.382).33 Bunlardan baUka daha
pek çok kiUi kendisinden ilim almIU ve rivayette bulunmuUtur.34
2. HadisçiliWi
bn Ebî Hâtim’in (327/939) sika ve sadûk olarak deWerlendirdiWi35 bnu’dDurays, hâfIz36, müsnid,37 muhaddis,38 muhaddis oWlu muhaddis,39 Rey’in muhaddisi,40 Rey’in hocasI ve müsnidi,41 sika,42 marifet ve hIfz sahibi,43 âli isnad sahibi,44
musannif45 vasIflarIyla nitelenmiUtir. el-Halîlî (446/1055) de onu tevsîk etmiUtir.46
30

SandIkçI, a.g.e., s. 368.
bn Asâkir, Târîhu D ma k, XLII, 352.
32
Zehebî, Tezkire, I, 643; a.mlf., Siyer, XIII, 450; bn Abdilhâdî, a.g.e., II, 350; bnu’d-Durays el-Becelî,
Ebû Abdullah Muhammed b. Eyyûb, Fezâilu’l-Kur’ân ve mâ ünzile mine’l-Kur’âni bi Mekke ve mâ ünzile
bi’l-Medîne (muhakkik Gazve Büdeyr’in tespiti), Dâru’l-Fikr, DImaUk, 1987, s. 9.
33
Zehebî, kendisinden en son rivayette bulunan kiUinin bu zat olduWunu söyler. Zehebî, Siyer, XIII, 450.
34
Zehebî, Tezkire, I, 643; a.mlf., Siyer, XIII, 450; Zehebî, +ber, II, 56, 65, 77, 110, bn Abdilhâdî, a.g.e., II,
350; bnu’d-Durays, a.g.e., s. 9 (Gazve Büdeyr’in tespiti).
35
bn Ebî Hâtim, a.g.e., VII, 198.
36
Zehebî, Tezkire, I, 643; a.mlf., Siyer, XIII, 449; Süyûtî, a.g.e., s. 127; bnü’l-Imâd, a.g.e., I, 216; bn
Abdilhâdî, a.g.e., II, 350; BaWdatlI, a.g.e., II, 21; Kehhâle, a.g.e., IX, 83.
37
Zehebî, Tezkire, I, 643; Safedî, a.g.e., II, 234; bn Abdilhâdî, a.g.e., II, 350.
38
Zehebî, Siyer, XIII, 449; Kehhâle, a.g.e., IX, 83;
39
Zehebî, Tezkire, I, 643; a.mlf., Siyer, XIII, 450. Bu deWerlendirme, Halîlî’ye atfedilir ve ‘muhaddis oWlu
muhaddis oWlu muhaddis’ olarak da geçer. Süyûtî, a.g.e., s. 127; bn Abdilhâdî, a.g.e., II, 350.
40
Zehebî, el-+ber, I, 426; bnü’l-Imâd, a.g.e., I, 216; BaWdatlI, a.g.e., II, 21.
41
Safedî, a.g.e., II, 234.
31
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Zehebî (748/1347), bnu’d-Durays’In âl-i isnadlarInI Herat’In büyük âlimlerinden Ravh el-Herevî’den icazet yoluyla dinlediWini47 ve onun ran’da sIdk ve marifetiyle beraber âlî isnad sahibi biri olduWunu48 söyler. AnlaUIlIyor ki bnu’d-Durays,
uzun ömürlü olduWu için âlî isnada sahip olmuUtur.
Zehebî, Tezkire’sinde bnu’d-Durays’a ait isnadI âlî olan Uu hadise yer vermektedir:49
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Muhammed b. Eyyûb bize Uunu anlattI. Dedi ki: Müslim b. brâhîm Uunu
rvayet etti. Dedi ki: HiUâm, Katâde’den, o da Enes’ten bize Uunu anlattI. Enes dedi
ki: Hz. Peygamber (s.a), kiUinin ayakta bir Ueyler içmesini nehyetti.”50
YaUadIWI dönem itibariyle altI hadis imamInIn kitaplarIna aldIklarI rivayetlerin senedlerinde ismine fazla rastlayamadIWImIz bnu’d-Durays’In rivayet ettiWi
hadisler genellikle daha sonraki asIrlarda telif edilen eserlerde yerini almIUtIr. Özellikle Hâkim’in el-Müstedrek’inde ondan nakledilen sahîh rivayetleri görmek mümkündür.51 Onun rivayet ettiWi rivayetlerden birkaçI Uöyledir:
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Sahabeden Meysere’nin bildirdiWine göre o, ‘Ey Allah’In Rasulü! AdIn ne
zaman peygamber olarak yazIldI?’ diye sordu. Hz. Peygamber: ‘Âdem, ruh ve ceset
arasInda iken adIm peygamber olarak yazIlmIUtI’ buyurdu. 52
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bn Abbas’tan rivayet edildiWine göre, bir kadIn hevdeçteki çocuWunu göstererek ‘Ey Allah’In Rasulü! Bunun için hac var mIdIr?’ diye sordu. Peygamber (s.a):
‘Evet, sana da ecir vardIr.’ buyurdu.53
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Zehebî, Siyer, XIII, 449; a.mlf., el-+ber, I, 426; bnü’l-Imâd, a.g.e., I, 216.
Safedî, a.g.e., II, 234.
44
Safedî, a.g.e., II, 234.
45
Zehebî, Siyer, XIII, 449.
46
Zehebî, Tezkire, I, 643; Süyûtî, a.g.e., s. 127, bn Abdilhâdî, a.g.e., II, 350.
47
Zehebî, Tezkire, I, 643;
48
Zehebî, Siyer, XIII, 450.
49
Zehebî, Tezkire, I, 643.
50
Ebû Dâvûd, bu hadisi Müslim b. brâhîm’den bu senetle aktarmIUtIr. Ebû Dâvûd, EUribe, 13. Hadis
ayrIca Uu kaynaklarda farklI tariklerle rivayet edilmiUtir. Müslim, EUribe, 112-113; Tirmizî, EUribe, 11.
51
ÖrneWin bk. Hâkim, el-Müstedrek, I, 53, 68, 96, 102, 104, 106, 136, 184, 252, 319, 395 vd.
52
Zehebî, Siyer, XIII, 451. snadI sahih olan bu hadis farklI tariklerle Uu kaynaklarda geçmektedir:
Tirmizî, MenâkIb, 1 (3613); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 66, 127; V, 37, 59.
53
Zehebî, Siyer, XIII, 451-452. Bu hadis sahihtir ve Uu kaynaklarda geçmektedir: Müslim, Hac, 410-411;
Ebû Dâvûd, Menâsik, 8; Nesâî, Menâsik, 15; bn Mâce, Menâsik, 11; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I,
219, 244, 288, 343.
43
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Mâlik b. Huveyris’den rivayet edildiWine göre Rasulullah (s.a) ona Uöyle dedi:
‘Namaz vakti girdiWinde ve ikiniz ezan okuyup ayaWa kalkIn. kinizden büyük
olanInIz imam olsun.’ 54
Kaynaklarda bnu’d-Durays’In hadis naklederken kendi kitabIndan yararlandIWI ve hadis imlâ ettirdiWi zikredilmiUtir. Onun talebesi Ahmed b. Muhammed
b. Yûsuf el- sfehânî, Hz. Peygamber’den aktarIlan “Beni Hûd ve VâkIa (sûreleri)
ihtiyarlattI” hadisini Muhammed b. Eyyûb’ün kendisine kitabIndan imlâ ettirdiWini söylemiUtir.55
bnu’d-Durays, raviler hakkInda kendisinden önceki âlimlerin deWerlendirmelerini nakletmiUtir. Mesela kendisinden bir rivayet aktardIWI Ammâr b. Hârun
el-Müstemlî adlI râvî hakkInda, Ali b. el-Medînî’ye onun durumunu sorduWunu ve
Ali b. el-Medînî’nin onun rivayetlerinin kabul etmediWini söylemiUtir.56 Yine Muhammed b. Ebî Bekir el-Mukaddemî’ye Ca’fer b. Süleymân’In hadislerinin durumunu sorarak öWrenmiU ve aktarmIUtIr.57
Sika bir muhaddis olan bnu’d-Durays’In adI, saWlam otoritesinden faydalanmak amacIyla, uydurma haberlerin senetlerinde de zikredilmiUtir. Muhammed
b. smâîl b. Musâ er-Râzî’nin bnu’d-Durays - Hevze b. Halîfe - bn Cüreyc - Ebû
Sâlih – Ebû Hüreyre senediyle aktardIWI ‘Ali’nin yüzüne bakmak ibadettir’ Ueklindeki merfû rivayeti, Zehebî, seneddeki Muhammed b. smâîl’in yalanla itham
edilmiU olduWunu, bnu’d-Durays’In ne Hevze’ye, ne bn Cüreyc’e, ne de Ebû Sâlih’e yetiUtiWini söyleyerek tenkit etmiUtir.58
Hadis ilminde önemli bir yeri olan bnu’d-Durays, Kur’ân ilimlerinde de söz
sahibiydi.59 Onun Kur’an’In faziletlerine dair topladIWI rivayetler kendisinden sonraki müfessirler için önemli bir kaynak olmuUtur. Özellikle Süyûtî (911/1505), edDürru’l-Mensûr adlI rivayet tefsirinde ondan çok sayIda nakilde bulunmuUtur.
3. Eserleri
Kaynaklarda bnu’d-Durays’a nispet edilen dört eser bulunmaktadIr. Tefsiri
dIUIndaki eserleri çeUitli kütüphanelerde mevcuttur. Eserlerinin isimleri Uöyledir:
a. Fezâilü’l-Kur’ân ve mâ nezele mine’l-Kur’ân bi Mekke ve mâ nezele bi’lMedîne:60 Zâhiriyye kütüphanesinde 3814 numarasIyla kayItlI olup 61-83 ve 88121. varaklar arasInda bulunmaktadIr. Hicrî altIncI yüzyIlda istinsah edilmiUtir.61
b. Kitâb fi’t-tefsîr / Tefsîru’l-Kur’ân62

54

Zehebî, Siyer, XIII, 452. Buhârî de rivayeti Müsedded’den aktarmIUtIr. Buhari, Ezan, 17; Edeb, 27.
Hadisin geçtiWi diWer yerler ise UunlardIr: Buhari, Ezan, 18, 35, 140; Cihâd ve Siyer, 42; Ahbâru’l-âhâd,
1; Müslim, Mesâcid, 292; Ebû Davud, Salât, 589; Tirmizi, Mevâkîtu’s-Salât, 39; Nesâî, Ezan, 7, 8; bn
Mâce, kâmetü’s-salât, 46.
55
bn Asâkit, Târîhu D ma k, IV, 175.
56
Zehebî, Mizânü’l-i’tidâl fî nakdi’r-ricâl, Dâru’l-Kütübi’l- lmiyye, I-VIII, Beyrût, 1995, V, 207 (6015).
57
Mizzî, Tehzîbü’l-kemâl, XVIII, 59.
58
Zehebî, Mîzân, VI, 72-73 (7248).
59
Davudî, 2emsüddîn Muhammed b. Alî, Tabakâtu’l-Müfessirîn (thk. Alî Muhammed Ömer), Kâhire,
1994, II, 105.
60
Zehebî, Tezkire, I, 643; a.mlf., Siyer, XIII, 449; Süyûtî, a.g.e., s. 127, bn Abdilhâdî, a.g.e., II, 350; BaWdatlI, a.g.e., II, 21; Ziriklî, a.g.e., s. 46; Kehhâle, a.g.e., IX, 83.
61
Sezgin, a.g.e., I, I/ 97.
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c. el-Cüz’ü’s-sâlis min ehâdîsi Muhammed b. Eyyûb b. Yahyâ b. ed-Durays erRâzî: Zâhiriyye kütüphanesinde 11 numarada kayItlI olup 143a-158b varaklarI
arasIndadIr.63
d. Cüz’ün fîhi ehâdîsü Muhammed b. Eyyûb b. ed-Durays: Zâhiriyye’de 35. numarada (177a-192a) bulunmakta olup h. IX. yüzyIl tarihlidir.64
bnu’d-Durays’In yaUadIWI dönemi, hayatInI ve ilmî kiUiliWini incelediWimiz
bu kIsImda, onun pek çok hadisi ezberinde tutan hafIz ve sika bir hadis âlimi olduWunu, ilim öWrenmek ve birikimini aktarmak için seyahatlerde bulunduWunu, telif
eserler bIraktIWInI gördük. lim ehli bir ailede yetiUen ve pek çok kimse ile ilmî alaka
kurarak hadis ve tefsir ilimlerinde önemli bir dereceye ulaUan bnu’d-Durays hakkInda elimize ulaUan eserleri ve tabakat kitaplarInda bulunan kIsa bilgiler dIUInda
bilgi bulamadIWImIz için, onu, bizlere bIraktIWI miraslarIndan olan araUtIrma konusu yaptIWImIz eseri özelinde tanImaya çalIUacaWIz.
III. BNU’D-DURAYS’IN FEZÂ LÜ’L-KUR’ÂN’I
Kur’ân kIraatleri konusunda Uöhreti ve âli isnad rivayet özelliWini üzerinde
toplayan bnu’d-Durays’In telif etmiU olduWu Fezâilu’l-Kur’ân adlI bu eser, alanIndaki en kadîm eserlerden biridir. Hatta Ebû Ubeyd KâsIm b. Sellâm’In (224/838)
eseri hariç tutulacak olursa bnu’d-Durays’In bu eseri günümüze ulaUan ilk eserdir.
bn Cerîr et-Taberî (310/922) tefsirindeki rivayetlerde ve es-Süyûtî (911/1505) edDürrü’l-Mensûr adlI eserinde bnu’d-Durays’In rivayetlerine de yer vermiUlerdir.
bnu’d-Durays, eserini üç bölümden oluUturmuUtur. lk bölümde Mekkî
Medenî sureler ile Kur’ân okuma adabI ve Kur’ân’In UefaatI konularIndaki rivayetlere yer vermiUtir. KitabIn ikinci bölümü tespit edilemeyen nedenlerle kaybolmuUtur. KitabI tahkik eden Gazve Büdeyr, bnu’d-Durays’In rivayetlerini tefsir kitaplarIndan tespit ederek muhtemelen kayIp olan kIsmI tamamladIWInI söylemektedir.
Üçüncü bölüm ise Kur’ân okuyanIn ve surelerin faziletleri hakkInda varid olan
haberlere ayrIlmIUtIr.
Eserde, çoWu mevkûf ve maktu’ olmak üzere, mükerrerleriyle birlikte 307 rivayet bulunmakta, Gazve Büdeyr’in istidrakiyle bu sayI 338’e çIkmaktadIr. bnu’dDurays’In kendi eserindeki rivayetlerden 116’sI, isnadI Hz. Peygamber’e ulaUan
veya Hz. Peygamber’in uygulamalarInI içeren rivayetlerdir. 98’i sahabenin söz ve
uygulamasI, geriye kalan 93’ü ise daha sonraki nesillerce söylenmiU haberlerdir.
Eseri istinsah ederek günümüze ulaUmasInI saWlayan Bahâüddîn el-Makdisî,
kitabIn rivayet zincirini, eserin elimizde bulunan iki bölümünün baUInda, Uu Uekilde zikreder:
Ebû Abdullah Muhammed b. Eyyûb b. Yahyâ b. ed-Durays el-Becelî
62

BaWdatlI, a.g.e., II, 21; Kehhâle, a.g.e., IX, 83. Fuat Sezgin, bu eseri zikretmemiUtir. Bu eserin bnü’dDurays’In tanItmaya çalIUtIWImIz eseri Fezâilü’l-Kur’ân olmasI da muhtemeldir.
63
Sezgin, a.g.e., I, I/97. Gazve Büdeyr, DIyâiyye kütüphanesinde DIyâuddin el-Makdisî’nin baWIUlarI
arasInda bu eser üzerine yapIlmIU semâ çalIUmasI bulunduWunu söylemektedir. bnu’d-Durays, a.g.e.,
s. 11.
64
Sezgin, a.g.e., I, 1/97. Sezgin’in ‘Hadîs’ isminde tek kitap olarak zikrettiWi bu son iki kitabI inceleme
imkanI bulamadIWImIzI burada belirtmek isteriz. Alî el-Müttekî, Kenzü’l-ummâl’indeki bazI hadislerde
bu kitaba atIfta bulunmaktadIr. Bk. Alî el-Müttekî, Kenzü’l-ummâl, XIII, 164 (no: 36497).
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Ebu’l-Hasen Ahmed b. shâk b. Nîhâb et-Tîbî65
Ebu’l-KâsIm Abdulmelik b. Muhammed b. Abdullah el-Emevî (339-430)66
Ebû Abdullah Hibetüllah b. Ahmed el-MevsIlî (421-502)67
Ebû Bekir Ahmed b. Alî b. el-Hasen ( bnu’n-NâIm) (574)
Ebu’l-Huseyn Abdülhak b. Abdülhâlik b. Ahmed el-Yûsufî (494-575)
Bahâüddîn Abdurrahman b. brâhîm b. Ahmed el-Makdisî (555-624)
Makdisî, bu kitabI farklI iki hocadan nakletmektedir. Birincisi sika bir âlim
olan Abdülhak b. Abdülhâlik b. Ahmed el-Yûsûfî (h. 494-575)’dir. O, pek çok kimseden rivayette bulunmuU ve yine pek çok kimseye ders vermiU bir âlimdir.
Makdisî, muhaddisleriyle meUhur bir ailede yetiUen hocasIndan çok Uey dinlediWini,
bazI kitaplarI ondan ödünç alIp istinsah ettiWini, kendisinden çokça faydalandIWInI,
onun âlim, salih, kanâatkâr biri olduWunu, bir günde yirmi hadis cüzü okuduWunu
belirtir.68 Makdîsî’nin, bu hocasIndan kitabI alIU Ueklini Gazve Büdeyr Uu Uekilde
tespit etmiUtir: Bahâüddîn’in hemUerilerinden HâfIz Abülganî b. Abdülvâhid elMakdisî (ö. 600/1203), bnu’d-Durays’In kitabInInIn h. 499 yIlInda semâ’ yoluyla
aktarIlan nüshasInI, hocasI Abdülhak’a kIraat ediyordu. Bahâüddîn Makdisî de
onun kIratInI sIrasInda orada hazIr bulunmuU ve kitabI bu Uekilde sema’ yoluyla
almIUtIr.69
kincisi ise, senedde Abdülhak el-Yûsufî’nin eseri kendisinden rivayet ettiWi
Ebû Bekir Ahmed b. Ali b. en-Nâim’dir. Makdisî, hicrî 573 yIlInIn Safer ayInda
BaWdat’ta bnu’d-Nâim’den kitabI dinlemiUtir.70 O, eseri hem hocasI Abdülhak elYûsufî’den nakletmiU, hem de bnu’n-Nâim’den naklederek kitaba âlî isnadla sahip
olmuUtur. Makdisî, ayrIca, hocasI Ebu’l-Abbas Ahmed b. Abdürrahim elBeysânî’den de kitabI dinlemiUtir. 71
Fezâilü’l-Kur’ân, Gazve Büdeyr’in tahkiki ile 1408/1987’de de DImaUk’ta
Dâru’l-Fikr yayIncIlIk tarafIndan basIlmIUtIr. AyrIca Müsfir b. Saîd Ahmed Dimâs
el- âmidî, h. 1402 yIlInda Melik Suud Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak
65

Zehebî, onun, bnu’d-Durays’In rivayetlerini h. 349 yIlInda BaWdat’ta anlattIWInI söyler. Zehebî, Siyer,
XV, 530. Hatîb el-BaWdâdî, onun hakkInda hayIrdan baUka bir Uey duymadIklarInI belirtir. Hatîb,
Târihu Ba&dâd, IV, 35.
66
‘Irak müsnidi’ diye bilinir. Hatîb, sika olduWunu söyler. Ebû Tâlib el-Mekkî’nin yanIna defnedilmesini
vasiyet etmiUtir. Zehebî, Siyer, XVII, 450-453.
67
Sika bir ravidir. Zehebî, Siyer, XIX, 260.
68
Zehebî, Siyer, XX, 552-553.
69
bnü’d-Durays, a.g.e., s. 11 (Gazve Büdeyr’in tespiti).
70
bnü’d-Durays, a.g.e., s. 11 (Gazve Büdeyr’in tespiti).
71
bnu’d-Durays, a.g.e., s. 11-12 (Gazve Büdeyr’in tespiti). bnü’l-Mennî (ö. 583), Ebu’l-Feth Nasr b.
Feteyân b. Mutahhar en-Nehrevânî el-Hanbelî’dir. NâsIhuddîn lakabI ile bilinse de bnü’l-Mennî diye
meUhur olmuUtur. Safedî, a.g.e., XXII, 51-52.
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tahkik çalIUmasI yapmIUtIr. Bu çalIUma 1408/1988’de Riyad’da Dâru HafIz yayIncIlIk tarafIndan basIlmIUtIr.
A. Eserin Müstensihi: Bahâüddîn el-Makdisî
DIyâüddin el-Makdisî’nin ve el-Fahr b. el-Buhârî’nin babasI 2emsuddin
Ahmed’in amcaoWlu olan Bahâuddîn Ebû Muhammed Abdurrahmân b. brâhîm b.
Ahmed b. Abdurrahmân b. smâîl b. Mensûr el-Makdisî el-Hanbelî, hicrî 555 yIlInda babasInIn imam olduWu Nablus’un Savya köyünde doWdu. BabasI brâhîm, Kudüs FransIz hâkimiyetine geçince göç etmek zorunda kaldI ve tüccar olarak MIsIr’a
geldi. Orada annesi vefat eden Makdisî’nin bakImInI halasI üstlendi. H. 570 senesinde Kur’an’I hatmetti. H. 572’de BaWdat’a doWru yola çIktI. Harran’da Ahmed b.
Ebi’l-Vefâ’dan ders dinledi. Önce Musul’a, sonra da BaWdat’a geldi. BaWdat’ta pek
çok kiUiden ders dinledi ve eserler istinsah etti. bnu’l-Mennî’den (ö.583) fIkIh okudu. Ebû Bekir Ahmed b. Ali b. en-Nâim’den (ö.574) ders aldI.72
Makdisî, hayatInIn son demlerini 2am’da kitap telifi ve hadis öWretimi ile
geçirdi. DImaUk’ta ve Selahaddin Eyyûbî’nin fethinden sonra Nablus ve
Ba’lebekke’de pek çok kimseye rivayette bulundu. Nablus’taki Hanbelî mescidinde
imamlIk yaptI. Sonra DImaUk’a geldi. DImaUk’ta Muvaffakuddîn’den (ö. 620)73
fIkIh dersleri aldI ve onun el-Mukni’ ve el-Umde adlI eserlerini Uerh etti. H. 624 yIlInda DImaUk’ta iken vefat etti ve Kasiyûn daWInIn eteklerine defnedildi.74
Makdisî, Hanbelî mezhebine mensup bir fakihtir. Onun yumuUak huylu,
güleryüzlü, cömert, güzel ahlaklI, mütevâzi ve hakkI söyler bir karaktere sahip
olduWu kaynaklarda zikredilmiUtir.75
B. Kitab<n Bölümleri ve çeriMi
Fezâilu’l-Kur’ân üç bölümden oluUmakta olup birinci ve üçüncü kIsImlarI
günümüze ulaUmIUtIr. kinci bölüm ise kaybolmuUtur. Muhakkik Gazve Büdeyr,
tefsir kitaplarIndan bnu’d-Durays’In kitabInIn birinci ve üçüncü bölümlerinde
zikretmediWi rivayetleri toplayarak kaybolan bu kIsmI tamamlamaya çalIUmIUtIr.
Bu rivayetleri, eserin aslIndan olmadIWI için, ilim âdâbInI gözeterek kitabIn son
kIsmIna müstedrek olarak eklemiUtir.
KitabIn elimizde mevcut bulunan birinci ve üçüncü bölümleri Besmele ve
“Rabbi yessir” duasI ile baUlamaktadIr. Müstensih Makdisî, her iki bölümün baUInda da bnu’d-Durays’dan kendisine kadar gelen rivayet silsilesini zikretmiUtir.
Üçüncü kIsImdan farklI olarak ilk bölümde “ bnu’d-Durays h. 288 yIlInda rivayet
etti” ibaresine yer vermiUtir. ArdIndan da bnu’d-Durays’In naklettiWi rivayetleri
senetleriyle birlikte sIralamIUtIr. Eserde çoWu mevkûf ve maktû haberler bulunmaktadIr. bnu’d-Durays, aynI konu ile alakalI olan hadisleri açtIWI bâb baUlIklarI altInda toplamIUtIr.

72

Zehebî, Siyer, XXII, 269-271.
Tam adI, Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Kudâme el-Makdîsî el-Hanbelî’dir.
‘Muvaffakuddîn’ ve ‘2eyhulislâm’ diye bilinir. 541 yIlInda Nablus’ta doWmuU, sonra BaWdat’a göçmüU
ve 620’de vefat etmiUtir. Pek çok eseri vardIr. AyrIntIlI bilgi için bk. Zehebî, Siyer, XXII, 165-172.
74
Zehebî, Siyer, XXII, 271; bnu’d-Durays, a.g.e., s. 15 (Gazve Büdeyr’in notu).
75
Zehebî, Siyer, XXII, 269-271.
73
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Birinci bölümde giriU ve 9 bâb altInda 115 haber zikredilmektedir. Bu bölümdeki bâb baUlIklarI Uöyledir:
1. Korku Âyetlerini Okuyan Kimsenin Allah’a SIWInmasI, Rahmet Âyetlerini
OkuyanIn Allah’a NiyâzI (4 rivayet)
2. Kur’ân’dan Olmayan Bir 2eyin (Namazda) OkunmasI (8 rivayet)
3. Mekkî ve Medenî Âyetler (12 rivayet)
4. Kur’ân’I yi Okuyan Kimse (Mâhir bi’l-Kur’ân) HakkInda Söylenenler (7
rivayet)
5. Mushafta Ta’Uîri (On Âyetlik Pasaj SonlarIna Ruku’ Alameti KoymayI)
HoU Görmeyenler (13 rivayet)
6. Kur’ân’I Hatmeden Ne Yapar? (8 rivayet)
7. Kur’ân’In Her Bir Harfinin Faziletli OluUu (34 rivayet)
8. Kur’ân KIyamette OkuyanIna 2efaat Edecek Diyenler (19 rivayet)
9. Kur’ân Okuyana KIyamette YapIlacak Hitap (6 rivayet)
Üçüncü bölümde ise, daha çok bazI sûre ve ayetlerin faziletlerine dair rivayetler zikredilmiUtir. Bu bölüm 18 bâb altInda 192 hadis ihtiva etmektedir. Birinci
bâbda Kur’ân’In nasIl ve kaç kerede indiWi (16 rivayet); ikinci bâbda ise Kur’ân öWrenen ve öWreten kimsenin fazileti konusundaki hadisleri sIralayan bnu’d-Durays,
diWer bâblarda surelerin faziletine dair rivayetleri zikreder. Faziletine dair rivayetleri zikredilen sûreler UunlardIr: Fâtiha sûresi (11 adet), Bakara sûresi (18 adet), Âyet
el-Kürsî (10 adet), En’âm sûresi (7 adet), Kehf sûresi (10 adet), Secde sûresi (3
adet), Yâsîn sûresi (6 adet), Duhân sûresi (2 adet), Kamer sûresi (2 adet), VâkIa
sûresi (1 adet), HaUr sûresi (4 adet), Mülk sûresi (8 adet), Zilzâl sûresi (3 adet),
hlâs sûresi (40 adet), Muavvizeteyn (Felak-Nâs) sûreleri (14 adet). AyrIca muhtelif
sûreler baUlIWIyla 12 rivayet vardIr.
Fezâilü’l-Kur’ân’daki rivayetlerin sIhhat derecelerini Uu Uekilde bir tabloda
göstermek yerinde olacaktIr:
Sahih

HasenSahih

Hasen

Hasen
li-Wayrihi

ZayIf

2iddetli
ZayIf

Mevzû

Mevkûf

Maktu’

37

7

17

15

18

20

2

98

93

Buna tabloya göre bnu’d-Durays’In eserde yer verdiWi sahîh, hasen ve zayIf
rivayetlerle birlikte toplam 116 rivayet Hz. Peygamber’e isnad edilen merfû rivayetlerdir. Bundan, onun zikrettiWi rivayetlerin çoWunun mevkûf ve maktu’ olduWu
görülmektedir. bnu’d-Durays, rivayetleri sIralarken öncelikle merfû rivayetlere yer
vermiU, sonra mevkûf rivayetleri sIralamIUtIr. Ancak eserin bazI yerlerinde onun bu
ilkenin dIUIna çIktIWI da gözden kaçmamaktadIr. Eserdeki isnadI zayIf olan 53 rivayetten yirmisinin za’fI Uiddetlidir. Bu, isnadda ya münker veya metrûk, ya da bilinmeyen ravinin bulunmasIndan kaynaklanmaktadIr. snadI zayIf rivayetlerden
15’i ise destekleyici baUka tariklerle hasen mertebesine çIkmaktadIr. bnu’dDurays’In eserine almIU olduWu rivayetlerden sadece iki tanesinin senedinde yalanla
itham edilmiU râvî tespit ettik. Bu durum, onun, rivayetleri seçerkenki titizliWini
ortaya koymasI açIsIndan önemlidir. Hasen-sahîh rivayetler, isnadInda hasenü’lhadîs olan sadûk bir râvî bulunan rivayetlerdir. Bu rivayetlerin isnadIndaki diWer
raviler ise sika kimselerdir.
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Fezâilü’l-Kur’ân’da mükerrer rivayet yok denecek kadar azdIr. bnu’dDurays, aynI rivayeti yeniden zikretmiUse, ya farklI bir tarîk söz konusudur, ya da
rivayetin metninde farklIlIklar vardIr.
bnu’d-Durays’In Fezâil’inde zikrettiWi rivayetler elbette ki bu konuda nakledilen rivayetlerin sadece bir kIsmIdIr. Hatta o, sûrelerin faziletleri konusunda nakledilen sahih rivayetlerin bile hepsine eserinde yer vermemiUtir. Çünkü Süyûtî’nin
ifadesine göre haklarInda sahih hadis bulunan sureler UunlardIr: el-Fatiha, ezZehrâvân (el-Bakara ve Âlu Imrân), el-En’âm, es-Seb’u’t-TIvâl (Fatiha’dan sonraki
ilk yedi suredir. BunlarIn tamamI hakkInda bir hadis varid olmuUtur), el-Kehf, Yâsîn, ed-Duhân, el-Mülk, ez-Zilzâl, el-Kâfirûn, en-Nasr, el- hlâs, el-Muavvizeteyn.76
bnu’d-Durays, bunlardan ez-Zehrevân, es-Seb’u’t-tIvâl, en-Nasr sûreleri hakkInda
hiçbir hadise yer vermemiUtir. Onun Yasîn, Duhân ve Zilzâl sûreleri ile alakalI
zikrettiWi rivayetler de Süyûtî’nin bahsettiWi sahîh isnadlI hadislerden deWildir.
bnu’d-Durays’In bu eseri, ‘Fezâilü’l-Kur’ân’ baUlIWI altInda yapIlan çalIUmalarda sadece fazilet konusunun iUlenmediWini; bunun yanI sIra Kur’ân’In nüzûlu,
Mekkî ve Medenî sureler, Kur’ân’In yazIlmasI, toplanmasI, eWitim-öWretimi, okuma
adabI, Kur’ân’In Uefaati gibi Kur’ân ilimleri ile alakalI pek çok konuya da yer verildiWini göstermesi açIsIndan önem arz etmektedir. Onun bu kitabI, günümüze ulaUan alanIndaki ilk eserlerden olmasI ve kendisinden sonraki eserlere kaynaklIk teUkil etmesi açIsIndan da önemlidir.
Kendisine ulaUan ilmi sonraki nesillere aktarma ilkesiyle hareket eden
bnu’d-Durays’In, Kur’ân’In faziletleri konusunda zikredip de eserinde bulamadIWImIz diWer rivayetlerinin, eserin kaybolan ikinci bölümünde olmasI muhtemeldir.
KitabIn muhakkiki Gazve Büdeyr, bu düUünce ile, onun tefsir ve hadis kitaplarIndaki diWer rivayetlerini toplayarak bir istidrâk çalIUmasI yapmIUtIr.
C. Kitab< NeFreden Gazve Büdeyr’in Eser Üzerine Yapt<M< Çal<Fmalar
KitabI tahkik edip neUreden Gazve Büdeyr77, bu çalIUmasInI Zâhiriyye Kütüphanesinde yazma halinde bulunan nüsha üzerinde yapmIUtIr. O, incelediWi
nüshanIn Kudüs âlimlerinden Abdurrahman b. brahim el-Makdisî tarafIndan istinsah edildiWini söyler. ÇalIUmasInI yaparken hocasI Muhammed Mutî’ ve brâhîm
ez-Zeybek’in görüUlerinden yararlandIWInI da kitabIn önsözünde belirtmektedir.
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Süyûtî, el-+tkân, VI, 2099; Tedrîbü’r-râvî, I, 158. Süyûtî’ye göre bunlarIn dIUIndaki surelerin fazileti
hakkInda hiçbir sahih hadis bulunmamaktadIr.
77
HayatI hakkInda bir bilgiye ulaUamadIWImIz Gazve Büdeyr’in tespit ettiWimiz çalIUmalarI UunlardIr:
1. bnu’d-Durays, Fezâilü’l-Kur’ân ve mâ ünzile mine’l-Kur’âni bi Mekke ve mâ ünzile bi’l-Medîne.
2. Yahyâ b. Maîn, Ma’rifetü’r-ricâl, Beyrut, 1985. (Muhammed Mutî’ ve Muhammed Kâmil el-Kassâr ile
birlikte yaptIWI tahkik çalIUmasI)
3. bn Asâkîr, Kitâbü’l-erbeîn fi menâk bi ümmehati’l-müminîn, 1986. (Muhammed Mutî’ el-HâfIz ile birlikte yaptIWI tahkik çalIUmasI): Hz. Peygamber’in hanImlarInIn kIsa hayatlarI, öne çIkan özellikleri, Hz.
Peygamberle evlilikleri ve onlarIn faziletleri hakkInda 40 hadisin tahriç ve açIklamasInI yapar.
4. el-Mufaddal el-Cündî, Fezâilü’l-Medîne, 1985. (Muhammed Mutî’ el-HâfIz ile birlikte yaptIWI tahkik
çalIUmasI)
5. el-Harâitî, el-Müntekâ min kitâbi Mekârimi’l-ahlâk ve meâlîhâ, 1986. (Muhammed Mutî’ el-HâfIz ile
birlikte yaptIWI bir çalIUma)
6. Delîlü’l-ebhâs et-târîhiyye fi’l-Mecellâti’s-Sûriyye, Dâru’l-Fikr, 1986. Muhammed Mutî’ el-HâfIz ile
birlikte hazIrlamIUtIr. Suriye’de bazI dergilerde yayInlanan tarih yazIlarInI inceler.
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Gazve Büdeyr’in tespitine göre eser üç ana bölümden oluUmaktadIr. Ancak
ikinci bölüm tamamen kaybolmuUtur. Kaybolan kIsmI tefsir kitaplarIndaki bnu’dDurays’a ait olan rivayetleri toplayarak oluUturmaya çalIUtIWInI belirten Gazve
Büdeyr, es-Süyûtî’nin (911) ed-Dürru’l-Mensûr’u ve Alî el-Müttakî’nin (975/1567)
Kenzü’l-Ummâl’inden faydalanarak, bnu’d-Durays’In birinci ve üçüncü bölümlerde
zikrettiWi hadislerin dIUIndaki rivayetlerden bu istidrâkI oluUturmuUtur. Suyûtî’nin,
kitabInI hazIrlarken bnu’d-Durays’tan çokça yararlandIWInI belirten Gazve Büdeyr,
Fezâilu’l-Kur’ân’In kayIp olan rivayetlerini toplamada ed-Dürru’l-Mensûr’un büyük
katkIsI olduWunu söyler. Ancak Gazve Büdeyr, kayIp kIsmI oluUtururken sadece
sûrelerin faziletine dair rivayetleri toplamaya çalIUmIUtIr.78 AyrIca o, Fezâilü’lKur’ân ilminin konusuna giren diWer hadislere yer vermemiUtir. Hâlbuki bnu’dDurays’In Kur’ân tefsiri ile alakalI rivayetlerden79 baUka, Kur’ân’I güzel sesle okumak,80 Kur’ân konusunda aUIrIya gitmemek ve onu gelir aracI olarak görmemek,81
besmelenin ayet olmayIp namazda sesli okunmayacaWI82 gibi konularda da rivayetleri bulunmaktadIr.
Gazve Büdeyr, bnu’d-Durays’In rivayetlerini topladIktan sonra, hadislerin
tahricini de yapmIU ve bu müstedreki hazIrlamIUtIr. KapalI kelimeleri açIklamIU,
senetlerdeki isimlerin zabtInI tespit etmiU ve bazI raviler hakkInda bilgi vermiUtir.
Eserin rivayet silsilesini ve semaâtInI da tespit etmiUtir. Bu istidrâkInda; Bakara, Âli Imrân, Nisâ, Mâide, Tevbe, Hûd, brâhîm, HIcr, Nahl, Ahzâb, âfir, Ahkâf,
Hadîd, Müzzemmil, Zilzâl, hlâs ve Felak surelerinin faziletlerine dair rivayetleri ve
bazI mushaflarda Kunut dualarInIn bulunduWu haberlerini zikreder.
Gazve Büdeyr, kitabIn sonuna araUtIrmalarI kolaylaUtIracak fihristler hazIrlamIUtIr. SIrasIyla eserde geçen ayetlerin ve hadislerin alfabetik fihristi, mevkûf
haberlerin ve maktû haberlerin alfabetik fihristi, ravilerin alfabetik fihristi, kaynaklarIn listesi ve konularIn fihristi bulunmaktadIr.
SONUÇ
Bu yazIda hicrî üçüncü asrIn hadis ve tefsir âlimlerinden biri olan Muhammed b. Yahyâ b. Eyyûb bnu’d-Durays’In Kur’ân’In ve bazI surelerin faziletleri
konusunda kaleme aldIWI Fezâilu’l-Kur’ân adlI eserini tanItmaya çalIUtIk. HayatI
hakkInda pek fazla malûmât bulamadIWImIz bnu’d-Durays’In ilmî kiUiliWi hakkInda bilgi vermeye çalIUtIk. Onun hadisçiler tarafIndan sika ve sadûk olarak deWerlendirildiWini, hafIz ve âlî isnad sahibi bir muhaddis olduWunu gördük.

78

Ne var ki Gazve Büdeyr’in bu çalIUmasInI tastamam yaptIWInI söylemek mümkün deWildir. Çünkü
bnü’d-Durays’In sûrelerin faziletlerine dair naklettiWi rivayetlerden bazIsI bu istidrakte bulunmamaktadIr. Meselâ Mü’min sûresi ile alakalI talî kaynaklarda geçen bir rivayet bu çalIUmada yoktur. AyrIca
Fâtiha sûresi, Âyet el-Kürsî, Bakara suresinin son iki ayeti ve Kevser sûresi hakkInda nakledilen bir
rivayeti; Kunut dualarInIn bn Abbâs’In mushafInda bulunduWunu ve besmele ile baUladIWInI anlatan
bir rivayeti ve Recm ayeti ile alakalI bir rivayeti bu çalIUmada göremedik. Bu rivayetlerden tespit edebildiWimiz birkaçI için bk. Süyûtî, el-+tkân, I, 252-253; II, 425-426; IV, 1468-1469.
79
Hâkim, el-Müstedrek, I, 286.
80
Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, X, 389.
81
Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 27.
82
Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 73.

188

Ömer Faruk Akp nar

bnu’d-Durays’In üç bölümden oluUturduWu eserin ikinci kIsmI tamamen
kaybolmuUtur. Eserin muhakkiki Gazve Büdeyr, bnu’d-Durays’In tefsir kitaplarInda geçen diWer rivayetlerini toplayarak bu kIsmI oluUturmaya çalIUmIUtIr. Fezâilu’lKur’ân’da toplam 307 rivayet bulunmakta, Gazve Büdeyr’in eklemeleriyle birlikte
bu sayI 338’e çIkmaktadIr.
bnu’d-Durays’In Kur’ân’In faziletlerine dair rivayetleri topladIWI eserinde,
onun rivayetleri eserine alIrken ilmi yazI ile takyîd etme ve sonraki nesillere aktarma düUüncesi ile hareket edip, öncelikli olarak sikalardan rivayet edilen hadislere
yer vermekle beraber, temel hadis külliyatInda bulunmayan, munkatI’ ve hadis
otoritelerince bilinmeyen rivayetleri de eserinde zikrettiWini görmekteyiz. Bu sebeple eser neUredilirken tüm rivayetlerin tek tek ayrIntIlI tahricinin yapIlmasI, rivayetlerin sIhhat derecelerinin saWlam bir Uekilde tespit edilmesi ve bunun tablo
halinde gösterilmesi kitabIn baUka çalIUmalara kaynaklIk etmesi açIsIndan daha
yerinde olacaktI. Bu konuda kitabI tahkik edip noksan kIsmInI da tefsir kitaplarIndan derlediWi rivayetlerle oluUturmaya çalIUan Gazve Büdeyr’in, eseri yazma halinden matbu hale getirip istifadeye sunmasInIn yanInda, çalIUmasInIn yetersiz olduWu yönündeki kanaatimizi burada belirtmenin daha sonraki çalIUmalar açIsIndan
faydalI olduWunu düUünüyoruz.
Genel kabul gören görüUe uygun olarak, Allah’In kelamI olmalarI hasebiyle
eUit olsalar da muhtevalarI, dikkat etmek istedikleri konular ve sevap kazandIrma
bakImIndan bazI ayetler diWerlerinden faziletlidir. Bu Uekildeki bir deWerlendirme
Allah kelamInda noksanlIk olduWu anlamIna gelmez. AyrIca insanlarI Kur’ân tilavetine teUvik için zayIf rivayetleri, durumunu belirtmeksizin aktarmak; bu konuda
vaz’ edilen haberleri kullanmak ilim ahlakI ile baWdaUtIrIlamayacak bir husustur.
Allah’In insanlIWa son vahyi olan Kur’ân-I Kerîm’in gerek bütünü, gerekse sure sure
faziletleri elbette ki çoktur. Her bir harfine nice sevaplarIn verildiWi, okuyucusuna
doWru yolu gösteren, onu cennete götüren, en yüksek derecelere ulaUtIran bir kitap
elbette üstündür, faziletlidir. Bu konuda ümmete düUen görev, Hz. Peygamber’in
teUvîk ve tavsiyelerini de dikkate alarak Hz. Ebû Bekir gibi cennette köUklerini artIrmaya çalIUmak; bir hayat nizamI ve kitabI olan Kur’ân-I Kerîm’i düstûr edinerek
onun ahkâmInI hayata hükümfermâ kIlmak; okumak, okutmak, anlamak ve yaUamak olmalIdIr.
Kur’ân’In faziletleri konusundaki rivayetlerin hepsinin sIhhat açIsIndan deWerlendirilmeye tabi tutulup, hadis ve tefsir kitaplarInIn barIndIrdIWI aslI olmayan
rivayetleri onlardan temizlemek Fezâil konusunda yapIlmasI gereken en önemli
iUlerdendir. Ümidimiz odur ki, bundan sonra yapIlan çalIUmalarda ‘Fezâil konusunda zayIf hadisler de kullanIlabilir’ gevUekliWi ile ‘Fezâil hadislerine itibar edilmez’ katIlIWInIn bir tarafa bIrakIlIp, Hz. Peygamber ve ashabIndan gelen sahih rivayetler seçilir ve kapsamlI bir fezâil literatürü oluUturulur.
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