MÜSTEFÎZ

etmesi gibi sebeplerle açýklanmýþtýr. Nitekim eserin ilk beþte birindeki hatalarýn
diðer kýsýmlardan çok daha az olduðu görülmektedir. Ýbn Hacer el-Askalânî ilk beþte birin sonunda, “Hâkim’in imlâ ettiði kýsým burada sona erdi” ifadesinin yer aldýðýný, altý cüzden oluþan eserin ikinci cüzünün ortalarýna kadar olan kýsmýn Hâkim
tarafýndan imlâ edildiðini, geri kalan kýsmýn ise icâzet yoluyla alýndýðýný belirtmektedir.
Zehebî el-Müstedrek’teki hadislerin
saðlamlýk derecesini gözden geçirmiþ, TelÅî½ü’l-Müstedrek adýný verdiði eserinde
sahih olmayan rivayetlere iþaret etmiþtir.
O tarihten itibaren Zehebî’nin bu çalýþmasý dikkate alýnmadan el-Müstedrek’in tam
olarak anlaþýlamayacaðý kanaati yaygýnlýk
kazanmýþtýr. el-Müstedrek tasnif devri
sonrasýnda kaleme alýnan pek çok esere
kaynaklýk etmiþtir.
el-Müstedrek, ilk defa Haydarâbâd’da
Zehebî’nin TelÅî½ü’l-Müstedrek’i ile birlikte dört büyük cilt halinde basýlmýþ (Haydarâbâd 1334-1342), daha sonra bu baský birçok defa tekrarlanmýþtýr (I-IV, Riyad
1355, 1968). Ancak bu baskýlarda çok sayýda hata bulunmaktadýr. Eseri ayrýca elMüstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn fi’l-¼adî¦
adýyla Mustafa Abdülkadir Atâ (I-IV, Beyrut 1411/1990); el-Müstedrek ismiyle Yûsuf Abdurrahman el-Mar‘aþlî (I-V, BeyrutHalep - Riyad 1406/1986) Zehebî’nin etTelÅî½’i ve birer fihrist ile yayýmlamýþtýr.
Daha sonra Hamdî Demirdâþ Muhammed
tarafýndan el-Müstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn adýyla on cilt halinde neþredilmiþtir
(Mekke 1420/2000). el-Müstedrek üzerine çeþitli fihrist çalýþmalarý yapýlmýþ olup
Muhammed Saîd Besyûnî Zaðlûl’ün Fehârisü’l-Müstedrek’i (Beyrut 1407/1987),
Yûsuf Abdurrahman el-Mar‘aþlî’nin Fihrisü E¼âdî¦i’l-Müstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn’i (Beyrut 1986), Muhammed Selîm
Ýbrâhim Semâre’nin Fehârisü ehâdî¦ ve
â¦âri’l-Müstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn’i (I-II,
Beyrut 1406/1986) ve Fehârisü’l-Müstedrek’i (Beyrut 1408/1987; 1415/1995) bunlarýn belli baþlýlarýdýr. Ayrýca muhtelif kaynaklarda el-Müstedrek’in yeni neþir hazýrlýklarýnýn yapýldýðýndan söz edilmiþ (Mahmûd el-Mîre, el-¥âkim en-Nîsâbûrî ve Kitâbühû el-Müstedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn ) ve
bu çalýþmada gerek el-Müstedrek’te gerekse TelÅî½’indeki pek çok okuma hatasýnýn ortaya konulduðuna iþaret edilmiþtir
(Ebû Ubeyde Meþhûr b. Hasan v.dðr., s.
367).
el-Müstedrek üzerine bazý çalýþmalar
yapýlmýþtýr. 1. Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Med-

Åal ilâ ma£rifeti’½-Øa¼î¼ayn (el-MedÅal
ilâ ma£rifeti’l-Müstedrek). el-Müstedrek’e
giriþ mahiyetinde kaleme alýnan bu eserde Øa¼î¼-i BuÅârî ile Øa¼î¼-i Müslim tanýtýlmakta ve el-Müstedrek hakkýnda bilgi verilmektedir (bk. HÂKÝM en-NÎSÂBÛRÎ).
2. Zehebî, TelÅî½ü’l-Müstedrek (MuÅta½arü’l-Müstedrek). el-Müstedrek’le ilgili
en önemli çalýþma olup eserde yer alan zayýf, münker ve mevzû rivayetler gösterilmiþtir. Zehebî’nin görüþ bildirmediði hadisler hakkýnda Mahmûd el-Münîre’nin elMüstedrek’in yazmalarýný da esas alarak
bir çalýþma yaptýðý kaydedilmektedir (Mahmûd et-Tahhân, s. 103). Zehebî’nin TelÅî½ü’l-Müstedrek’i el-Müstedrek’in birçok baskýsýyla birlikte yayýmlanmýþtýr (I-IV,
Haydarâbâd, 1334-1342). Ýbnü’l-Mülakkýn,
MuÅta½aru Ýstidrâki’l-¥âfý¾ e×-¬ehebî
£alâ Müstedreki Ebî £Abdillâh el-¥âkim adlý eserinde (bk. bibl.) Zehebî’nin
çalýþmasýný özetlemiþ, hem onun hem de
Hâkim’in bazý hatalarýna dikkat çekmiþtir.
3. Zehebî, el-Müstedrek £ale’l-Müstedrek. el-Müstedrek’te yer alan 100 kadar
uydurma rivayete dair bir çalýþmadýr (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1672). 4. Zeynüddin el-Irâký, el-MüstaÅrec £ale’l-Müstedrek li’l¥âkim (TelÅî½ü’l-Müstedrek, TaÅrîcü Müs-

Gudde), Halep 1384/1964, s. 80-86; Tecrid Tercemesi, Mukaddime, I, 253; Mahmûd et-Tahhân,
U½ûlü’t-taÅrîc ve dirâsetü’l-esânîd, Riyad 1398/
1978, s. 102–103; M. Ebû Zehv, el-¥adî¦ ve’l-mu¼addi¦ûn, Beyrut 1404/1984, s. 407-409; Ali
Yardým, Hadîs, Ýzmir 1984, II, 87-92; M. Abdülazîz el-Hûlî, TârîÅu fünûni’l-¼adî¦, Beyrut 1986, s.
96-98; Ebû Ubeyde Meþhûr b. Hasan b. Selmân –
Ebû Huzeyfe Râid b. Sabrî, Mu£cemü’l-mu½annefâti’l-vâride fî Fet¼i’l-bârî, Riyad 1412/1991, s.
367-368; Kettânî, er-Risâletü’l-müstetrafe (Özbek), s. 14-15; Osman Güner, “Hâkim en-Nîsâbûrî ve Müstedrek Üzerine (Genel Bir Deðerlendirme)”, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ýlâhiyat
Fakültesi Dergisi, sy. 10, Samsun 1998, s. 141158.

tedreki’l-¥âkim, Emâli’l-¥âfý¾ el-£Irâš¢,
Emâlî fî taÅrîci’l-Müstedrek). Ýbn Hacer el-
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Askalânî’nin belirttiðine göre, bu eserde
el-Müstedrek’ten “Kitâbü’þ-Salât”a kadar
olan kýsým 300 kadar mecliste imlâ edilmiþtir (el-Mecma£u’l-müßesses, II, 185). Bunlardan yedi mecliste imlâ edilen hadisler
Ebû Abdurrahman Muhammed Abdülmün‘im b. Reþâd tarafýndan ayný adla yayýmlanmýþtýr (Kahire 1410/1990). Bunlarýn
dýþýnda Burhâneddin el-Halebî’nin eser
üzerine bir muhtasarý ve Süyûtî’nin Tav²î¼u’l-müdrek fî ta½¼î¼i’l-Müstedrek adlý bir çalýþmasý olduðu zikredilmektedir.

Sözlükte “taþmak, kabarmak” anlamýndaki feyç kökünün “istif‘âl” kalýbýndan türeyen müstefîz kelimesi bir kaptan dökülen suyun etrafa yayýlmasýný ifade eder,
hadis ilminde ise tarikleri çoðalan hadisin
gittikçe yayýlmasýný anlatmak için kullanýlýr. Farklý görüþler bulunmakla birlikte hadis terimi olarak “senedinin râvi sayýsý baþtan sona her tabakada üçten aþaðý düþmeyen, fakat mütevâtir derecesine de ulaþmayan hadis” mânasýna gelmektedir. I-II.
(VII-VIII.) yüzyýllarda sözlük anlamýndan hareketle daha çok “yaygýn ve meþhur” gibi
mânalarda kullanýlýrken daha sonra mâruf,
mahfuz, müþtehir / meþhur ve mütevâtir
kavramlarýna yakýn anlamda, hatta bazan
bunlarla ayný anlamý ifade edecek þekilde
kullanýlmýþtýr.
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Kendilerinden öncekilerin
anlayamadýðý konularý
kavradýklarýný ileri süren
tâli bir Neccâriyye fýrkasý
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(bk. NECCÂRÝYYE).
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Haber-i vâhidin
en üst derecesi için kullanýlan
hadis terimi.
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Râvilerinin sayýsý veya senedlerinin azlýðý - çokluðu bakýmýndan hadisler mütevâtir ve âhâd olmak üzere iki kýsma ayrýlýr.
Haber-i vâhid (haber-i âhâd) olan hadisler
meþhur (müstefîz), azîz ve garîb þeklinde
tasnif edilir. Meþhur, baþlangýçta bir veya
birkaç sahâbî tarafýndan rivayet edilip tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn dönemlerinde özellikle fakihler arasýnda kabul gören haberdir. Bir haberin meþhur veya müstefîz sayýlabilmesi için en az kaç tarike / râvi sayý135
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sýna ulaþmasý gerektiði konusu ihtilâflýdýr.
Seyfeddin el-Âmidî, üç veya dörtten fazla
kiþi tarafýndan nakledilen haber-i vâhide
müstefîz (meþhur) dendiðini belirtir. Bedreddin Ýbn Cemâa’ya göre âhâd haber müstefîz ve gayri müstefîz olmak üzere iki kýsma ayrýlýr; râvileri üçten fazla olan habere
müstefîz, üçten az olana da gayri müstefîz denir. Ýbn Kesîr de meþhurun bazan
mütevâtir veya müstefîz olduðunu, fakat
râvi sayýsýnýn üçten fazla olmasý gerektiðini söyler (Ahmed Muhammed Þâkir, s. 165).
Tâceddin es-Sübkî’ye göre ise müstefîz hadiste râvi sayýsý en az ikidir. Ýbn Hacer elAskalânî’ye göre müstefîz hadis ikiden fazla tariki bulunan hadistir. Muhaddislerin
meþhur dediði bu hadise fýkýh âlimlerinden bir kýsmý müstefîz adýný verir. Esasen
hadisin senedinin baþýnda ve sonunda râvi sayýsý ayný ise ona müstefîz denir; bazý
âlimler ise baþtan birkaç sahâbî tarafýndan rivayet edilmiþken zamanla tarikleri
çoðalan hadisi meþhur kabul etmiþtir. Þemseddin es-Sehâvî, tariklerinin sayýsýna bakýlmaksýzýn bu ümmetin yaygýn olarak benimsediði habere müstefîz demiþ, Ebû Bekir es-Sayrafî ile Muhammed b. Ali el-Kaffâl müstefîz ile mütevâtirin ayný anlama
geldiðini söylemiþtir.
Ýbn Fûrek ve Ebû Ýshak el-Ýsferâyînî baþta olmak üzere bazý usul âlimleri müstefîzin nazarî bilgi ifade ettiði görüþündedir.
Onlara göre zaruri bilgi ifade eden mütevâtir haberle zan ifade eden haber-i vâhid
arasýnda bir mertebede bulunan müstefîz mütevâtir haberle haber-i vâhidin dýþýnda üçüncü bir kategoride yer alýr. Bu
durumda ifade ettiði bilgi deðeri açýsýndan müstefîzin meþhurla olan anlam yakýnlýðýna raðmen onunla mütevâtir arasýnda bir ara mertebede bulunduðu söylenebilir. Nitekim Abdülkahir el-Baðdâdî, mütevâtirle âhâd arasýnda yer alan müstefîz
haberin ilim ve ameli gerektirme açýsýndan tevâtüre denk olduðunu, ancak müstefîz haberin müktesep / nazarî bilgi ifade
etmesi yönüyle tevâtürden ayrýldýðýný, zira
mütevâtir haberin gayri müktesep / zaruri bilgi ifade ettiðini söyler. Hadis ve fýkýh
imamlarýnýn sýhhatinde ittifak ettikleri
müstefîz haberlerin þefaat, hesap, havz-ý
kevser, sýrat, mîzan, kabir azabý ve suali,
zekât nisabý, hadd-i sekir, mestler üzerine
mesh, recm cezasý gibi konularda delil olduðunu misallerle anlatýr; hatta bu müstefîz haber örneklerini kabul etmeyen fýrkalarýn dalâlette olduðunu belirtir (el-Farš,
s. 326-327). Müstefîz hadis sened ve metninin durumuna göre sahih, hasen ve zayýf olabilir (ayrýca bk. MEÞHUR).
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Batý Cezayir’de
Akdeniz sahilinde
tarihî bir þehir.

™

Baþkent Cezayir’in 365 km. batýsýnda
Arzev körfezi kýyýsýnda bulunur. Bu kýyýdaki iki küçük kara çýkýntýsý (Hârûbe ve Selemendre burunlarý) limaný bir dereceye kadar rüzgârlara karþý korur. Þehrin ilk kurulduðu yerin denizden biraz içeride olduðu belirtilmektedir. Ýlk dönem müslüman coðrafyacýlarý ve tarihçilerinden Ýbn
Havkal, Ebû Ubeyd el-Bekrî, Þerîf el-Ýdrîsî, Hasan el-Vezzân, Ebü’l-Kasým ez-Zeyyânî ve Ýbn Haldûn bu þehirden bahseder.

Müstegånim
Limaný’ndan
bir görünüþ

Romalýlar tarafýndan kurulduðu ileri sürülen þehrin tam olarak yeri tesbit edilebilmiþ deðildir. Þehrin adýnýn müsteh ganeme (sürüleri olan bir zenginin kýþlýðý)
dayandýðý veya mersâ ganim (ganimet limaný) kelimelerinden geldiði rivayet edilir.
Antik dönem tarihçilerine göre ise Müsteganim, Romalýlar zamanýndaki Murustaga Limaný’dýr.
Bugünkü Müsteganim þehrini ilk defa
Murâbýtlar kurdular ve 475’te (1082) buranýn hâkimi oldular. Murâbýtlar’ýn ilk sultaný Yûsuf b. Tâþfîn þehrin kuzey kýsmýna
bir burç inþa etti. Daha sonra Tilimsân’daki Zeyyânîler’in (Abdülvâdîler) eline geçen þehir (665 veya 666/1267 veya 1268),
735 veya 736 (1335-1336) yýlýnda bölgeyi
idarelerine alan Merînîler’e katýldý ve Sultan Ebü’l-Hasan el-Merînî tarafýndan burada 742 (1341) yýlýnda bir ulucami inþa
ettirildi.
Bekrî’ye göre Müsteganim’in etrafý surlarla çevrili olup yakýnýnda Hevvâre Kalesi
ve ilk kurulduðu tepenin bulunduðu yerde erzak ambarlarý vardý. Þehrin çevresinde üzüm asmalarý ve diðer meyve aðaçlarýnýn yetiþtiði bahçeleri çok verimliydi. Küçük bir yerleþim mahalli olmakla birlikte
büyük þehirlerin özelliklerine sahipti. Ýdrîsî’ye göre þehir VI. (XII.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda denizden 6 mil uzaklýkta, daðlar ve nehirler arasýnda yer almaktaydý. Çarþýlarý
mâmur, topraklarý verimli, meyvesi boldu.
Hasan el-Vezzân da buranýn çevresindeki
kalýntýlara ve özellikle Roma döneminde
Mâzûne’deki yerleþim birimlerinin çokluðuna dikkat çeker. Ona göre limaný küçük
olup daha ziyade buraya Avrupa gemileri
gelmekteydi. Ebü’l-Fidâ’nýn Tašvîmü’lbüldân’da kaydettiðine göre Müsteganim’de Berberîler’in Zenâte kabilesinin kollarýndan Maðrâve ile az sayýda Hevvâre
mensubu yaþamaktaydý. Bir süre sonra Tasagdalt Kalesi’nin sahibi olan Hevvâre’nin
durumu bozuldu. Bölge nüfus ve dil bakýmýndan Araplaþma dönemine girdi. Fâtýmîler’in XI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Güney
Mýsýr’dan Orta Maðrib’deki verimli kýyý þeridine gönderdikleri Benî Hilâl Araplarý’nýn
bir kýsmý bu bölgeye gelip yerleþti.

