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İslam kültür ve medeniyetine dair akademik
çalışmalara hâkim olan yerleşik anlayış, İslam 

düşüncesinin ortaçağlardan itibaren üretkenliği-
ni yitirdiği varsayımına dayanmaktadır. Bu bakış 
açısının bir neticesi olarak, ortaçağlardan modern 
dönemlere kadar süren Osmanlı devrinin İslami 
ilimler alanında en iyimser ifade ile durağan bir 
periyot olduğu kabulü yaygınlaşmıştı. Ancak son 
yıllarda yapılan revizyonist/eleştirel çalışmalar bu 
kabulleri sorgulamaya başlamıştır. Osmanlı döne-
mi İslam bilgi ve kültür birikimi üretkenlik ve du-
rağanlık gibi indirgemeci kavramsallaştırmaların 
ötesinde bu geleneği kendi bağlamından anlamaya 
dönük çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İSAR, 
bu yaklaşımın bir uzantısı olmak üzere Osmanlı 
ilim geleneğini çok katmanlı bir anlayışla ele ala-
rak onun hem İslami ilimler geleneğinde hem de 
dünya düşünce tarihi bağlamında yerini yeniden 
tanımlamayı hedefleyen ilmî toplantılar serisi tasar-
lamıştır. Serinin ilk dört sempozyumu, kelam, fıkıh, 
tasavvuf ve tefsir ilimlerine tahsis edilmişti. Serinin 
beşinci toplantısı Osmanlı döneminde hadis ilmine 
odaklanacaktır.

Osmanlı’da
İlm-i Hadis
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Hz. Peygamber’in ve ilk nesillerin sözlerinin ve 
eylemlerinin sağlıklı bir şekilde sonraki döneme 
ulaşmasını amaçlayan hadis ilminin tarihin her dö-
neminde muhtelif faaliyetleri olagelmiştir. Hadisin 
tespiti ve nakli diyebileceğimiz faaliyetler erken dö-
nemlerde büyük gelişme göstermiş ve hadis ilminde 
temel eserler kaleme alınmıştır. Rivayet asrı denilen 
ilk üç asırdan sonra hadis usûlü ve hadislerin anla-
şılmasına yönelik şerh çalışmalarının ilk örnekleri 
görülmeye başlanmıştır. Ayrıca temel eserlerin ya-
zılmasının akabinde derleme türü olarak nitelenen 
eserler kaleme alınmış ve hadis tedrisi bu derleme 
eserler üzerinden yürütülmüştür. 6. asırda dârul-
hadislerin kurulmasıyla hadis tarihinin kurumsal 
anlamda yeni bir döneme girdiğini söylemek müm-
kündür. Bu kurumsallaşmayla birlikte Memlükler 
dönemi hadis ilminde hemen her alanda önemli ge-
lişmelerin katedildiği ve bu ilmin alt dallarında en 
mütekâmil eserlerin kaleme alındığı bir dönemdir.

Medreselerde tedris edilmesinin yanında hadis 
ilminin toplumun geniş kesimlerine aktarımı ko-
nusunda yapılan faaliyetlerin incelenmesiyle hadis 
ilminin Osmanlı toplumu için ifade ettiği anlam 
daha net ortaya çıkacaktır. Vaaz edebiyatı eserle-
rinde ve Hz. Peygamber sevgisi etrafında şekillenen 
şemâil, hilye, na‘t türü eserlerde hadislerin kulla-
nımı bu konudaki örneklerden bazılarıdır. Ayrıca 
manzum edebiyatta, mimaride ve sanatta işlenmiş 
hadisler, hadisin salt bir ilim olmasının ötesinde 
toplumun kültürüyle iç içe geçmiş bir alan olduğu-
nu da göstermektedir. Bu bağlamda Osmanlı döne-
minde hadis ilmi aynı zamanda tasavvuf, edebiyat, 
felsefe gibi farklı ilmî disiplinlerle birlikte ele alın-
ması gereken bir alandır. Zira bu dönemde yazılan 
hadis şerhleri bu farklı disiplinleri bir araya getiren 
yorumlar ihtiva etmektedir.
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İSAR Symposium Series on
Ottoman Scholarship - V

Symposium

Scholars, Works, Problems

13-14 December, 2019
Istanbul, Turkey

The established understanding dominant
in academic studies on Islamic culture 

and civilization is based on the assumption that 
Islamic thought had lost its productivity since the 
Middle Ages. As a consequence of this viewpoint, 
it became widely accepted that the field of Islamic 
sciences during the Ottoman period, which 
spanned from the Middle Ages to the modern 
era, was a period marked by stagnation. In recent 
years, however, revisionist/critical studies have 
begun to question these assumptions. Beyond 
reductionist conceptualizations and the usage 
of contentious terms such as productivity and 
stagnation in reference to the Ottoman era of 
Islamic knowledge and culture, there is a pressing 
need for academic works that aim to understand 
the Ottoman tradition in its own context. To 
this end, ISAR put together a series of scholarly 
forums aimed at redefining the place of the 
Ottoman scholarly tradition in the context of 
both the Islamic sciences and global intellectual 
history through a multi-layered approach. The 
first four symposiums of the series were devoted 
to the sciences of Kalām, Fiqh, Sufism and Tafsīr. 
The fifth meeting of the series will focus on the 
Ottoman hadīth tradition.

Ottoman
Hadith
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The science of hadīth which aimed to reliably 
transmit to later periods the sayings and actions of 
the Prophet alongside that of the first generation 
has continued through various activities in every 
period of history. Activities of which we may refer 
to as the verification and transmission of hadīth 
had evinced considerable development in early 
periods during which foundational works on hadīth 
were penned. After the first three centuries known 
as the age of narration one of the first examples of 
works on the methodology of hadīth (usūl al-hadīth) 
and commentaries (sharh) of which were intended 
to explicate hadīths had appeared. Moreover, 
soon after these foundational works were written, 
works characterized as compilations were authored 
and used as a basis for hadīth instruction. In the 
sixth-century, with the establishment of the dār 
al-hadīths, it may be said that this marked, in an 
institutional sense, a new era in hadīth history. 
Together with this institutionalization advances 
were made during the Mamluk period in almost 
every area in the science of hadīth, a period which 
saw the authorship of the most developed works in 
the sub-branches of hadīth.

In addition to the instruction of hadīth in 
madrasahs, examining the activities carried out on 
the conveyance of hadīth to the wider segments of 
society will reveal more clearly the import of hadīth 
in Ottoman society. Literary works on sermons and 
the sort of works that were shaped around the love 
of the Prophet such as the Shamā’il, Hilya, and 
Na‘t are some examples where hadīths were used in 
relation to this subject. Likewise, hadīths that were 
discussed in poetic literature, architecture, and art 
indicate that hadīth, beyond being a pure science, 
was a field that was intertwined with the culture of 
the society. In this context, hadīth in the Ottoman 
period is a field that must be treated together 
with other scholarly disciplines such as Tasawwuf, 
Literature, and Philosophy. This is because 
commentaries on hadīth that were authored 
during this period contained interpretations that 
brought together these different disciplines.

4



PROGRAM
13 ARALIK - CUMA
Friday - December 13

09:00 - 09:30 Selamlama Konuşmaları 
9:00 - 9:30 AM Welcoming Speeches 
09:30 - 09:45 Buhârîhânlık Beratları Sergisi Sunumu / 

9:00 - 9:30 AM Presentation of Bukharihan Berats’  
                  Exhibition, Mustafa Celil Altuntaş

09:45-10:15      Sergi Açılışı / Exhibition Opening

10:15-11:45  1. Oturum / 10:15-11:45 AM - Session 1
Oturum Başkanı / Chair: Raşit Küçük

Osmanlı Hadisçiliği    / Ottoman Hadith 

Âlimler, İcâzetler ve Eserler Bağlamında Osmanlı 
Döneminde Hadis İlminin Mahiyetine Dair Bazı Gözlemler 
/ Some Observations on the Nature of Ilm al-Hadith in 
Ottoman Period in the context of Scholars, Ijazas, and 
Works, Mustafa Celil Altuntaş

 
Kemâhî’nin el-Müheyyâ’sı Üzerinden Osmanlı Dönemi 
Hadis Şerhçiliğine Dair Birtakım Mülahazalar / Some 
Remarks on the Ottoman Hadith Commentaries through 
Kemahi’s al-Muhayya, Halit Özkan

التراثّيــة وثوابتــه  النقدّيــة  وشــخصّيته  العثمانّيــة  ته 
أ
نشــا بيــن   

ً
ثــا محّدِ   / الكوثــرّي 

al-Kawthari: Ottoman educated hadith scholar, a critical 
personality and traditional principles, Hamzeh al-Bakri

11:45-14:30 Öğle Arası  / 11:45-2:30 AM - Lunch

14:30-16:00 2. Oturum  / 2:30-4:00 PM - Session 2

Oturum Başkanı / Chair: Mehmet Özsenel

Osmanlı Coğrafyasında Hadis  / Hadith in Ottoman Area 

م اســتقرار ; ســؤال الحاجــة إلــى علــم نقــد الحديــث فــي العصــر العثمانــي، دراســة
أ
 ركــود ا

 Stagnation or Stability: A question on / مــن خــال كـتــب التخريــج
the necessity of Hadith criticism in the Ottoman period- A 
study based on the books of Takhrij, Ahmad Snobar

حــكام فــي العصــر العثمانــي
أ
حاديــث ال

أ
ليــف فــي شــروح ا

أ
 Determining / مقاصــد التا

the objectives in written commentaries on legal traditions 
in the Ottoman period, Rama Nabil

 Concern for / العنايــة بالحديــث الشــريف ونقــل المعـــارف فــي الجـــــــزائر العثمانيــة
the Hadiths and knowledge transmission in Ottoman 
Algeria, Izzeddin Kechnit
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 / بيوتــات الحديــث النبــوي فــي دمشــق إبــان العهــد العثمانــي عائلــة الكزبــري نموذجــا
The Families of Hadith in Damascus during the Ottoman 
period: the al-Kuzbari family as an example, Iyad Erbakan

16:30-16:45 Ara / 4:30-4:45 PM - Lunch

16:45-18:15 3. Oturum / 4:30-6:45 PM - Session 3
Oturum Başkanı / Chair: Ahmet Yücel

Osmanlı Hadis Âlimleri ve Eserleri    / Ottoman Hadith 
Scholars and Their Works 

Kâtib Çelebi’nin Hadis Kitâbiyâtı Bilgisi Üzerine / Katib 
Celebi on Hadith, Ilm al-Rijal and the Knowledge of 
Books (kitabiyat), Zekeriya Güler

Bandırmalı Küçük Hamid Efendi’nin Hadis İcâzetleri 
Ve  Câmiu Rivâyâti’l-Fehâris Ve Lâmiu İcâzeti Ehli’l-
Fevâris Adlı Eserindeki Rivayet Birikimi / Hadith Ijazas 
of Bandırmalı Küçük Hamid Efendi and Knowledge of 
Hadith Reports in his “Câmiu Rivâyâti’l-Fehâris Ve Lâmiu 
İcâzeti Ehli’l-Fevâris”, Kadir Ayaz

Himmâtzâde’nin Osmanlı Hadis İlmine Katkısı / 
Contributions of Himmatzade to Ottoman ilm al-Hadith , 
Azamat Zhamashev

Muhammed b. Bedrüddîn el-Münşî ve  ed-Dürrü’l-Mendûd 
fi’l-Haberi’l-Mevrûd  Adlı Eseri  / Muhammad b. Badr al-Din 
al-Munshi and His Work ad-Durr al-Mandud fi Habar al-
Mawrud, Fatih Mehmet Yılmaz

14 ARALIK - CUMARTESİ
Saturday - December 14
09:00-11:00 4. Oturum / 9:00-11:00 AM - Session 4 
Oturum Başkanı / Chair: Ahmet Yıldırım

Osmanlı’da Hadis Usûlü ve İcâzetler / Ottoman Usul Al-
Hadith and Ijāzats

Medîneli Muhaddis ‘Afîfüddîn el-Kâzerûnî’den Osmanlı’ya 
Bursa’da Müselsel Rahmet Hadîsi Dersi Ve İcâzeti / From 
Madinean Muhaddith Afîfüddîn El-Kâzerûnî to the 
Ottoman Empire: Majlis and Ijaza of Hadith Musalsal 
(Uniformly-linked) in Bursa, Cemil Akpınar

Osmanlı Padişahlarının Hadis İlmine İlgisi Bağlamında 
Sultan I. Abdulhamid’in Zebidî’den Aldığı İcazetin Tahlili 
/ In the context of Ottoman Sultans’ curiosity about Ilm 
al-Hadith: An Analysis of Sultan Abdulhamid I’s ijaza from 
Zebidi, Abdullah Taha İmamoğlu
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Hadith Studies in Late Classical Hanaf i Thought /  
Sohail Hanif , .حركة قاضي زاده، الطريقة المحمدية والعتمادية الثانية للحديث
Şerh, Hâşiye ve Ta’lîka Literatürü Özelinde Osmanlı 
Dönemi / Sharh, Hashiya, and Ta’liqa Literature in the 
Ottoman Period,  Sezai Engin

11:00-11:15 Öğle Arası / 11:00 AM-11:15 PM - Lunch

11:15-12:45 5. Oturum / 11:15 AM-12:45 PM - Session 5

Oturum Başkanı / Chair: Erdinç Ahatlı
Osmanlı’da Şia ve Hadis / Shia and Hadith in the Ottoman 
Empire

İki Farklı Devlet İki Şiî Hadis Usulü Eseri: Osmanlı ve 
Safevi Topraklarında Kaleme Alınan İki Eser Özelinde 
Şia’da Hadis Usulü Yazımı / Two Empires, Two works 
of Shi’ite Usul al-Hadith: Writing of Usul al-Hadith in 
Shia regarding two books in the Ottoman and Safavid 
Empires, Bekir Kuzudişli 

Hadiste Sünnî-Şîî Etkileşimi eş-Şehîdu’s-Sânî(ö. 965-1559) 
Örneği / Sunni-Shia Interactions in Hadith: The Example 
of Al-Shahid al-Sani (d. 965/1559), Peyman Ünügür
Arşiv Belgelerinde Sünnî-Şiî Etkileşimi: I. Mahmud-Nadir 
Şah Özelinde / Sunni-Shia Interactions in the Archical 
Documents in the reigns of Mahmud I and Nadir Shah, 
Ali Kaya

12:45-14:00 Öğle Arası / 12:45-2:00 PM - Lunch

14:00-15:30 6. Oturum / 2:00-3:30 PM - Session 6
Oturum Başkanı / Chair: Serdar Demirel

Hadis Meseleleri ve Tartışmalar / Hadith Problems and 
Discussions

The Qādīzādelis, The Muḥammadan Way and The 
“Second canonization” of Hadīth / الطريقــة زاده،  قاضــي   حركــة 
للحديــث الثانــي  والعتمــاد  Mustapha Sheikh , المحمديــة 

العثمانــي العصــر  فــي  قريــش  مــن  ئمــة 
أ
ال  The hadith “Leaders / حديــث 

are from Quraysh” as received in the Ottoman period, 
Muhammed İlhami

Osmanlı İlimler Tasnifinde Hadis Şerhinin Yeri / The Place 
of Hadith Commentaries in the Ottoman Classification 
of Science, Gülsüm Korkmazer

Siyâsetnâme Muhtevâsında Bir Sahîh-i Buhâri Şerhi / A 
Sahih al-Buhari Commentary in the form of Siyasatname 
(Book of Politics), Büşra Çetin
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15:30-15:45 Ara / 3:30-3:45 PM - Lunch

15:45-17:15 7. Oturum / 3:45-5:15 PM - Session 7
Oturum Başkanı / Chair: Halil İbrahim Kutlay

Son Dönem Hadis Meseleleri / Late Ottoman Hadith 
Problems

Mehmet Zihni Efendi’nin Sahîh-i Müslim Ta‘lîkâtında 
Nevevi’ye İtiraz ve Tenkitleri / Mehmet Zihni Efendi’s 
Objections and Criticisms in his commentary on Sahih 
al-Muslim against Nawawi, Muhammed Beyler

ثرهــم فــي تطــور
أ
هــل الحديــث الجــدد وا

أ
 دعــوى العمــل بالحديــث الصحيــح، نشــوء ا

 Acting only / علــوم الحديــث، دراســة فــي حالــة دمشــق فــي القــرن التاســع عشــر
upon Sahih Hadith: contemporary hadith scholars and 
their affect on the development of the science of hadith- 
a case study of Damascus in the 19th century, Muhammed 
Sıddık

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Aydınlarının Hadis 
Müktesebatını Târîh-i İslâmiyyet’e Yönelik Kaleme 
Alınan Reddiyeler Üzerinden Okumak / Reading the 
Hadith Acquis of Ottoman Intellectuals in The Second 
Constitutional Era Through Refutations Against “Târîh-i 
İslâmiyyet, Rahile Kızılkaya Yılmaz

An Ottoman Ḥadīth Commentary in the Turkish Republic   
Susan Gunasti , الشــروح العثمانية للحديث في عهد الجمهورية التركية /

17:30-18:30 Değerlendirme Oturumu /  
5:30-6:30 PM - Evaluation Session
Oturum Başkanı / Chair: Mürteza Bedir

Zekeriya Güler

Hüseyin Hansu

Ahmad Snobar

Mustafa Sheikh
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Âlimler, İcâzetler ve Eserler Bağlamında 
Osmanlı Döneminde Hadis İlminin 

Mahiyetine Dair Bazı Gözlemler 

Arş. Gör. Dr. Mustafa Celil Altuntaş
İstanbul Üniversitesi

Herhangi bir ilim dalının belli bir dönem 
aralığında incelenmesi o ilimle iştigal eden 

âlimler, ilmin tedrisi ve alandaki tartışmalar 
üzerinden ele alınabilir. İlim dalındaki âlimler 
ve onların yetkinliği, tedrisin mahiyeti ve 
tartışmaların ilmî seviyesi; onun diğer ilimlere 
kıyasla niteliğini belirler. Osmanlı döneminde 
hadis alanında eser veren âlimlerin hadis 
tedrisine katkıları ve alanın meselelerine dair 
yazdıkları, hadis ilminin mahiyetini ortaya 
koyacak en önemli unsurlardır. Âlimlerin hadis 
ilminin intikalini sağlamada önemli bir faaliyet 
olan icâzet geleneğini devam ettirme konusundaki 
gayretleri ise onun âlimler arasındaki konumunu 
gösterir. Bu tebliğde Osmanlı dönemi âlimlerinin 
hadis ilmi ile irtibatları, icâzetleri, hadis tedrisine 
yönelik faaliyetleri ve yazdıklarının alana 
katkıları tetkik edilecek ve Osmanlı hadisçiliğine 
dair bazı gözlemler paylaşılacaktır. Bunun 
yanında Osmanlı tarihi hadis ilmi açısından 
dönemlere ayrılarak her dönemin kendine has 
özellikleri incelenecektir.

Kemâhî’nin el-Müheyyâ’sı 
Üzerinden Osmanlı Dönemi 

Hadis Şerhçiliğine Dair Birtakım 
Mülahazalar

Doç. Dr. Halit Özkan 
İstanbul Şehir Üniversitesi

Bu tebliğde, Osman b. Yakûb b. Hüseyin el-
Hanefî el-Kemâhî’ye (ö. 1171/1758) ait el-
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Müheyyâ fî keşfi esrâri’l-Muvattâ adlı Muvatta şerhi 
üzerinde durulacaktır. Adı geçen eserin telif ortamı 
ve amacı gibi hususlara temas edildikten sonra, 
onun umum itibariyle şerh literatürü içindeki 
yeri incelenecektir. Muvatta’ın en meşhur rivayeti 
olan ve birçok şerhe konu edilen Yahya b. Yahya 
el-Leysî nüshası dururken Şeybânî rivayetini esas 
almış olması itibariyle dikkat çeken bu eser, aynı 
zamanda Osmanlı döneminde/coğrafyasında 
telif edilmiş az sayıdaki Muvatta şerhlerinden 
biri olmasıyla ön plana çıkar. Eser Muvatta’ın 
Şeybâni rivayeti üzerine Osmanlı döneminde 
kaleme alınmış şerhler içindeki matbû tek örnek 
olarak bilinmektedir. Yaklaşık dört yıllık bir 
süreçte kaleme alınan bu eserin Osmanlı hadis 
şerhçiliğinin başlıca unsurlarına dair önemli 
veriler sağladığı görülmektedir. Bu sebeple, 
çalışmada Osmanlı merkez coğrafyasının hadis 
şerhçiliğinde ön plana çıkan hususlar el-Müheyyâ 
örnekliğinde ele alınacaktır.

ً
ثا الكوثرّي محّدِ

ته العثمانّية وشخصّيته
أ
بين نشا

النقدّية وثوابته التراثّية 

Dr. Öğr. Üyesi Hamzeh al-Bakri 
İbn Haldun Üniversitesi

واخر الدولة العثمانية، وتلّقى تعليمه في مدارسها حتى
أ
   ُولد الكوثرّي في ا

 وترّقى في المناصب
ً
 تخرَّج في معاهد الفاتح في إسطنبول، ثم عمل مدّرِسا

مور التعليم
أ
 لشيخ اإلسام في ا

ً
ي: وكيا

أ
 للدرس، ا

ً
ن صار وكيا

أ
 العلمّية إلى ا

ـرَّ إلى الهجرة من إسطنبول
ُ
ياسّية، ثم اضط مور الّسِ

أ
 وشؤون المدارس ل في ال

العالم في  اسُمه  واشتهر  وفاته،  إلى  مصر  في  واستقّر  والشام،  مصر   إلى 
ً
الحديث تصنيفا بعلم   اإلسامّي من جوانب علمية عديدة، منها: عنايته 
،

ً
 وتجريحا

ً
، وتحقيقه لعديد من مسائله، وكامه في الرجال تعديا

ً
 وتعليقا

الحديث بعلوم  يّتصل  مما  ونحوها   ،
ً
وتضعيفا  

ً
تصحيحا خبار 

أ
ال .وفي 

ن الدولة العثمانية لم تكن معنّيًة بهذه الجوانب الحديثية
أ
 والافت للنظر ا

و
أ
و قراءًة ا

أ
 ا

ً
 النقدية، وإنما كان اهتمامها بروايِة بعض كـتب الحديث سماعا

، فكانت عناية الكوثرّي بتلك الجوانب
ً
و تدريسا

أ
 ا

ً
 إجازًة، ودرايِة بعضها شرحا
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ن واحد
آ
و النقدية مما ُيثير اإلعجاب والستغراب في ا

أ
.الحديثية الصطاحية ا

وبيان للكوثرّي  الحديثّي  بالتجاه  بالتعريف  الدراسة  هذه   وُتعنى 
العوامل استنباط  ُمحاِولًة   ،

ً
تاريخّيا ره  تطوُّ مراحل  وتعيين   شمولّيته 

التجاه هذا  ثر 
أ
ا عن  والكشف  ره،  وتطوُّ التجاه  هذا  ة 

أ
نشا في  رة  ِ

ّ
 المؤث

معاصريه ببعض  مقارنًة  التراثية،  الكوثرّي  ثوابت  في   الحديثّي 
شاكر حمد 

أ
وا القاسمي  الدين  كجمال  بالحديث،  المشتغلين  .من 

م استقرار
أ
 :ركود ا

لى علم نقد الحديث في العصر  سؤال الحاجة اإ
العثماني، دراسة من خالل كـتب التخريج

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snobar
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

 تتساءل الورقة عن الدعوى القائلة إن العصر العثماني في علوم الحديث
ساسية من قضايا علوم

أ
 كان عصر ركود وجمود، باحثة في قضية ا

و الضعف،
أ
سه: نقد الحديث والحكم عليه بالصحة ا

أ
 الحديث وهي لبه وا

 متتبعة في ذلك كـتب تخريج الحديث التي ظهرت في العصر المملوكي
.وانتشرت انتشارا واسعا، مثل كـتاب التلخيص الحبير ونصب الراية

سباب ذلك في العصر العثماني مقارنة
أ
 وتحاول الورقة البحث عن ا

خرى في مقابل دعوى
أ
 بالعصر المملوكي، متجهة إلى اقتراح دعوى ا

 الجمود، وهي “الستقرار”، بما في ذلك المصطلح من إيجابية في
ن

أ
ا الورقة  فتدعي  الركود،  مصطلح  في  المتضمنة  السلبية   مقابل 

 الحاجة إلى علم نقد الحديث في العصر العثماني لم تكن كالحاجة
ن الستقرار الراسخ للمذاهب الفقهية،

أ
 في العصر المملوكي، ذلك ا

الحقبة تلك  في  المعتمدة  الفقهية  والكـتب  المعتمد  فكرة   ورسوخ 
حكام

أ
ا ليفهم  مذهبه  كـتب  إلى  إل  يرجع  ل  ن 

أ
ا للفقيه  داعيا   كان 

حكاما جديدة، دون الحاجة إلى القفز
أ
و يخّرج عليها ا

أ
 دينه العملية ا

 مباشرة إلى الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف، فصارت الحاجة
معدومة الفقهية شبه  المذهبية  استقرار  مع  الحديثي  النقد  لم  .إلى 

ن النشاط القوي لعلم الحديث في العصر المملوكي
أ
 وتظهر الورقة ا

 –مع الستقرار المذهبي فيها كذلك- كان ناشائ من الصراع الفكري
قوال المذاهب في

أ
تباع المذاهب وابن تيمية، الذي خرج عن ا

أ
 بين ا
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دواته
أ
با الرد عليه ومناقشته  إلى   مسائل عدة اضطرت علماء عصره 

 الحديثية، وكانت شخصيته العلمية الحديثية الفقهية مؤثرة للغاية
نشاطا والقاهرة  دمشق  ملؤوا  الذين  طابه  من  قوي  جيل   في 
و

أ
ا ومناقشتهم  مجاراتهم  إلى  مخالفوهم  فاضطر  الحديث  علم   في 

العصر في  الحديثي  النشاط  ذلك  ن 
أ
ا ذلك  على  ويدل  بهم،  ثر 

أ
 التا

غيرهما دون  المدينتين  هاتين  في  منحصر  شبه  كان  .المملوكي 

ن الحاجة إلى نقد الحديث في العصر
أ
 فتخرج الورقة بنتيجة مفادها ا

 العثماني لم تكن حاجة ملحة، مع الستقرار الحاصل فيه، والعتماد
هذه ن 

أ
ا إل  المملوكي،  العصر  في  الكبار  المحدثون  نجزه 

أ
ا ما   على 

 الدعوى تقتصر على هذا الجانب دون غيره، فلعل ركودا سيطر على
ن حاجة

أ
خرى الحديثية، وإنما يظهر هذا إذا ثبت ا

أ
 بعض الجوانب ال

 ملحة ظهرت في العصر العثماني تقتضي من العلماء النشغال بها
خرى معمقة

أ
  .حديثيا ولم يقوموا بذلك، وهو ما يحتاج إلى دراسات ا

حكام في
أ
حاديث ال

أ
ليف في شروح ا

أ
 مقاصد التا

خرى
أ
 ”العصر العثماني”  دراسة مقارنة بالعصور ال

 

Dr. Rama Nabil 
The University of Jordan

العصر في  حكام 
أ
ال حاديث 

أ
ا شروح  دراسة  البحث  هذا   يتناول 

الحديث، والعصر  المملوكي  بالعصر  مقارنتها  ثّم  ومن   العثمانّي 
ليفها

أ
تا سباب 

أ
وا الشروح  تلك  في  ليف 

أ
التا حجم  حيث  من   وذلك 

غياب حول  تدور  الدراسة  هذه  مشكلة  إّن  حيث   ومقاصدها، 
غيره مع  مقارنة  العثماني  العصر  في  حكام 

أ
ال حاديث 

أ
ا  شروح 

بين ليف 
أ
التا حجم  على  ملحوظ  تفاوت  فهناك  العصور،   من 

سباب
أ
ا التفاوت  هذا  وراء  يكون  ن 

أ
وا بّد  فا  الثاثة،   العصور 

شروح ة 
ّ
قل سبب  عن  للكشف  البحث  هذا  جاء  لذا   ومقاصد؛ 

خرى
أ
حكام في العصر العثماني وتزايده في العصور ال

أ
حاديث ال

أ
.ا

لإلمام حكام 
أ
ال عمدة  كـتابْي  شروح  على  الدراسة  حصرت   وقد 

حجر ابن  للحافظ  المرام  وبلوغ   المقدسي)ت:600هـ(، 
تقسيم تّم  كما  الثاثة،  العصور  في  المؤلفة   )ت:852هـ( 
حجم في  ق 

ّ
يتعل منه  ّول 

أ
ال رئيسين:  مبحثين  إلى   الدراسة 

الثاثة، العصور  في  الكـتابين  هذين  على  فة 
ّ
المول  الشروح 
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مع الكـتب  هذه  شّراح  تعامل  طبيعة  بيان  في  ق 
ّ
يتعل  والثاني 

الّشروح لهذه  ليفية 
أ
التا المقاصد  إلى   

ً
وصول الخافية  .المسائل 

حاديث
أ
ا شروح  ة 

ّ
قل سبب  ّن 

أ
ا الدراسة  إليه  توصلت  ما  هّم 

أ
ا  ومن 

انتشار ول: 
أ
ال سببين؛  إلى  يرجع  العثمانّي  العصر  في  حكام 

أ
ال

قّل
أ
ا الحنفي  والمذهب  العثمانّية،  الدولة  في  الحنفي  المذهب 

حكام لعتمادهم
أ
حاديث ال

أ
ليف في شروح ا

أ
 بالتا

ً
 المذاهب اهتماما

المذهبية الستقرارية  والثاني:  ي، 
أ
والرا القياس  على   الواسع 

ن توافرت
أ
ليف بعد ا

أ
 الواضحة في ه ذا العصر حيث ل حاجة للتا

مصحوبة كانت  والتي  له  الّسابقة  العصور  في  الّشروح   هذه 
الخافية، المسائل  في  المذاهب  بين  والترجيحات   بالمناقشات 
ّن شّراح العصر المملوكي والعثماني

أ
 إلى ا

ً
يضا

أ
 كما توصلت الدراسة ا

من واضح  وهو  بها  والتزامهم  للمذاهب  بانتسابهم   
ً
غالبا يّتسمون 

شروحاتهم، في  الواحدة  الخافية  لة 
أ
المسا مع  تعاملهم  خال 

التزامهم بعدم  عنهم  يختلفون  الحديث  العصر  شّراح  غالب  بينما 
حد المذاهب وهو واضح من خال تنّقاتهم وترجيحاتهم في كّل

أ
ا

ليف
أ
التا حجم  على  ر 

ّ
ث
أ
ا مّما  شروحاتهم،  في  واردة  خافية  لة 

أ
مسا

الثاثة العصور  بين  ومقاصدها  وطبيعتها  الّشروح  تلك  .في 

 العناية بالحديث الشريف ونقل
المعـارف في الجـــــزائر العثمانية

Dr. Öğr. Üyesi Izzeddin Kechnit 
Centre Universitaire de Tamanrasset, Algeria

 هذه الورقة العلمية محاولة لرسم صورة واضحة المعالم لتاريخ العناية
 بالحديث النبوي وروايته خال الحكم العثماني للجزائر، وقد فصل
 الباحث عناصر الموضوع بداية بتحديد المجال الزمني والجغرافي
الحديثية المعرفية  والبيئة  العثمانية،  بالجزائر  معرفا   للدراسة، 
مقتضبة تاريخية  بلمحة  لذلك  ممهدا  الحقبة،  هذه  شهدتها   التي 
ليسلط فيها،  العثماني  الوجود  حقبة  قبل  العلم  هذا  ماضي   عن 
 الضوء بعدها على واقع هذا العلم الشريف في الجزائر العثمانية؛
العلمية وتقاليده  فيه،  ليف 

أ
التا واتجاهات  عامه، 

أ
ا خال   من 

النوعي الحضور  طبيعة  بيان  مع  ومدارسه،  ومراكزه   والشعبية، 
ودورها المميز،  المعرفي  الصرح  هذا  خضم  في  العثمانية   للجزائر 
 التاريخي في تجديد رسومه، ليختم هذا البحث بصور حية نموذجية
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هميته،
أ
 عن النشاط الروائي للحديث الشريف في الجزائر بعد بيان ا

تية
آ
ال الخطة  الموضوع وفق  المستشرقين به، وقد رتب  :وشغف 

تاريخية مقدمة  وفيه  ول، 
أ
ال القسم  ثاثة؛  قسام 

أ
ا ويليها   مقدمة 

وعلومه الشريف  الحديث  عن  وصورة  العثمانية   للجزائر 
وعلومه الحديث  عام 

أ
ا  -

أ
ا مبحثان:  وفيه  الثاني،  القسم   ُقبيلها.  

الحديث في  ليف 
أ
التا اتجاهات  ب-  العثمانية،  الجزائر   في 

وهو الثالث؛  القسم  العثمانية.   الجزائر  في  وعلومه   الشريف 
العثماني العهد  في  الحديث  برواية  الجزائريين  بعناية  .خاص 
الحضور طبيعة  عن  تفاصيل  ثناياه  في  البحث  تضمن   وقد 
الحديثية النزعة  ثير 

أ
وتا العلم،  هذا  في  النوعي   الجزائري 

كعيسى الجزائر،  عام 
أ
ا لبعض  الفقهية  التوجهات   على 

وغيرهم عزوز،  وابن  العنابي،  وابن   ، والسنوسي  .الثعالبي، 

بان العهد  بيوتات الحديث النبوي في دمشق اإ
العثماني عائلة ”الكزبري” نموذجا

Dr. Öğr. Üyesi  Iyad Erbakan 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

العثمانية الدولُة  بسطت  اإلسامي  التاريخ  من  فارقة  لحظة   في 
العربية المدن  على  سيطرَتها  فريد-  علمي  إرث  من  تحمله   -بما 
خذت -مع ولوجها بوابة

أ
 وفي مقدمتها دمشق، تلك المدينة التي ا

يام
أ
ا ميزتها  التي  العلمية  حيويتها  من  ف  تتخفَّ العثماني-  م 

َ
 العال

كانت ن 
أ
ا بعد  الحديث  علم  سوق  -مثا-  فكسدت   المماليك، 

مضى فيما  الفتية  الحديثية  الحركة  رونق  من  يبق  ولم   رائجة، 
النبوي”، الحديث  “بيوتات  جاها 

أ
ا من  لعل  باهتة  مامح   إل 

يوبي
أ
وال النوري  العصر  منذ  العائات  بعض  تميزت   حيث 

به والعناية  الشريف  الحديث  علم  في  بالتخصص  .والمملوكي 

برز هذه العائات في العهد العثماني عائلة “الكزبري”،
أ
 ولعل من ا

دت  التي توارثت الشتغال بعلم الحديث قريبا من 200 عام، وُوّسِ
قبة تحت  التدريس  وظيفة  -وهي  المستحَدثة  وظائـفه  همُّ 

أ
ا  إليها 

ل
آ
“ا فتوارث  عاما،   137 من  قريبا  موي- 

أ
ال الجامع  في   النسر 

 الكزبري” الشتغال بعلم الحديث للجدارة العلمية غالبا ولمراعاة
سانيده

أ
ا واستمرار  الحديث  برواية  واعتنوا  حيانا، 

أ
ا التوارث  ة   سنَّ
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توارت فيما  ونقده،  الحديث  بدراية  عنايتهم  من  كـثر 
أ
ا  العالية 

الفقهاء من  كـثير  بهم  وتخرَّج  قليلة،  ثبات 
أ
ا الحديثية خا  ليفهم 

آ
 تا

عام هذه العائلة فقهاء
أ
 وقلة من المحدثين، ول عجب، فقد كان ا

دور ي 
أ
ا على  نعثر  فا  ثة  المحّدِ ة 

أ
المرا مشاركة  وغابت   شافعيين، 

ثقافة صوفية لم تكن العائلة من   لها، ناهيك عما تميزت به هذه 
همَّ درس

أ
ى لنا عند محدثي العصور الخالية، ولعل هذا ما صبغ ا

آ
 تترا

 للحديث في دمشق -وهو قراءة “البخاري الشريف” تحت قبة النسر
والعلل النقد  دون  واإلرشاد  الوعظ  بصبغة  الثاثة-  شهر 

أ
ال .في 

فول شمس العهد العثماني بتقاليده العلمية الرصينة ينبثق
أ
ا  ومع 

“نهضة طائـفة  سماها  مضطربة،  علمية  مرحلة  فجر  دمشق   في 
ن انتقضت عراهم بعلوم

أ
ل الكزبري” بعد ا

آ
ى عنها “ا

أ
 حديثية”، نا

وربية
أ
ال الحديثة  بالعلوم  بناؤهم 

أ
ا واتصل  اإلسامية   .الحديث 

ثناياه من  نستشف  نموذجا  الكزبري”  ل 
آ
“ا نعدَّ  ن 

أ
ا لنا   فهل 

العثماني؟ العالم  في  النبوي  الحديث  علم  عليها  كان  التي  الحاَل 

Kâtib Çelebi’nin Hadis 
Kitâbiyâtı Bilgisi Üzerine 

Prof. Dr. Zekeriya Güler
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Bu tebliğde, XI/XVII. yüzyıla damgasını
vuran Osmanlı ilim, ahlâk ve fikir adamı 

Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657), Keşfü’z-zunûn 
an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn adlı eseri üzerinden 
hadis, ricâl ve kitâbiyât bilgisi hakkında değer-
lendirme yapılacaktır.

Bizzat kendi tahsil hayatından bahsederken, 
“Anların senedi ile Hazreti Rasûl-i Ekrem sal-
lallâhu aleyhi ve sellem’e bu fakirin senedi mut-
tasıl oldu” diyen Kâtib Çelebi, hey’et (astronomi) 
ve teşrîh (anatomi) bilmeyenin Allah’ı tanımak-
tan âciz kalacağını da bir hadise dayanarak be-
lirtir. Vefat ettiği yıl rüyasında Rasûl-i Ekrem’i 
gören Kâtib Çelebi bunu, aklî ilimler (makûlât) 

15



ile naklî ilimler (meşrûât) arasında sağlıklı ilişki 
kurup dengenin gözetilmesi gerektiğine dair bir 
uyarı olarak yorumlar. 

Kâtib Çelebi, Arapça yazdığı Keşfü’z-zunûn 
adlı hacimli eseriyle Osmanli ilim dünyasının 
kitâbiyat müellifi olarak meşhur olmuştur. 
Şüphesiz, farklı sahaf ve kütüphanelerde notlar 
alınıp yazılan böyle bir eserde, ilgili kaynak 
ve kayıtlardan aynen nakledilen vefeyât ve 
kitâbiyat bilgilerinde kusur ve hataların ortaya 
çıkması kaçınılmaz bir durumdur. Gözden 
kaçan bazı örnekler, bu çerçevede ele alınacaktır. 

Bandırmalı Küçük Hamid 
Efendi’nin Hadis İcâzetleri ve 
Câmiu Rivâyâti’l-Fehâris ve 

Lâmiu İcâzeti Ehli’l-Fevâris Adlı 
Eserindeki Rivayet Birikimi

Dr. Kadir Ayaz

Bandırmalı Küçük Hamid Efendi, XVIII.
yüzyıl İstanbul’unda Celvetî tarikatının 

önde gelen şeyhlerinden Yusuf Nizâmeddin 
Efendi’nin en büyük oğludur. Dedesi Bandırmalı 
Hâmid Efendi de, Aziz Mahmud Hüdâyî Haz-
retleri’nin ikinci nesil halifelerinden Tophaneli 
Şeyh Veliyyüddün Efendi’nin yanında sülûkünu 
tamamlayan Celvetî şeyhlerindendir.

Küçük Hamid Efendi, Câmiu rivâyâti’l-fehâ-
ris’te anlattığına göre, eğitimini İstanbul’da 
devrin önde gelen alimlerinden ders alarak ta-
mamlamıştır. İlk eğitimine babası Yusuf Niza-
meddin Efendi’nin yanında Kur’an-ı Kerîm ve 
sarf okuyarak başlayan Hamid Efendi, dönemin 
tanınmış alimlerinden sarf, nahiv, furû-u fıkıh, 
belâğat, hendese, usûl-u fıkıh, mantık, kelâm ve 
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hesap ilimlerini, hadisten de Sâğânî’nin Meşâri-
ku’l-Envâr eseri ile İbn Hacer’in Tevdîhu’n-nuh-
be adlı hadis usûlü eserini okumuştur. Küçük 
Hamid Efendi, 21 farklı hocadan çeşitli ilimleri 
okuduktan sonra, 1138/1725-26 tarihinde Ayasof-
ya-i Kebir’in musnidi, Melik Mahmud (Sultan II. 
Mahmud)’un muhaddisi, asrın muhaddislerinin 
en büyüğü ve Dâru’s-saltanati’l-aliyye’de muhad-
dislerin ve müsnidlerin ilki diyerek kendisinden 
sitâyişle bahsettiği İbn Himmât ed-Dımeşkî’den 
ders almaya başlamıştır. İbn Himmât’tan aldığı 
ulûmu’l-hadis dersleri ile beraber, müsellsel ha-
dislerin rivayet iznini ve birçok sebet kitabının 
icâzetini alan Küçük Hamid Efendi, bu hocasının 
etkisi ile isnadlı hadis çalışmalarına yönelmiştir.   

İbn Himmât, rivayet ilimlerine ve özellikle ha-
dis kitaplarının isnadlı rivayetine ihtimam göste-
ren talebesi Küçük Hamid Efendi’yi İstanbul’a 
gelen muhaddis alimlerden Ahmed el-Menînî 
ed-Dımeşkî ve İbn Akîle el-Mekkî ile tanıştırmış-
tır. Küçük Hamid Efendi, Ahmed el-Menînî’den 
müselsel bi’l-evveliyyâ diye adlandırılan rahmet 
hadisini dinlemiş ve onun bütün merviyyâtını 
nakletmek için icâzet almıştır. Diğer taraftan 
1145/1733 tarihinde İbn Himmât ile beraber 
ziyaretine gittiği İbn Akîle’den bir aydan daha 
fazla çeşitli hadis kitaplarının evâil bölümünü 
okumuştur. Küçük Hamid Efendi, İbn Akîle’nin 
el-Mevâhibu’l-Cezîle adlı sebetini müellifinden 
aldığı icâzet ile rivayet hakkını elde etmiştir.

Küçük Hamid Efendi, hocası İbn Himmât 
ed-Dımeşkî ve onun tavassutu ile Şamlı ve Hicaz-
lı alimlerden elde ettiği rivayet birikimi ile bera-
ber, 1165/1752 tarihinde, sebet ve fehrese nev’in-
den Câmiu rivâyâti’l-fehâris ve lâmiu icâzeti 
ehli’l-fevâris adlı eserini kaleme almıştır. Küçük 
Hamid Efendi, isnadlı rivayet geleneğinin bir 
ürünü olarak kaleme aldığı Câmiu rivâyâti’l-fehâ-
ris’in ilk bölümünde, kırâat, semâ ve icâzet yo-
luyla rivayet izni aldığı 90 hadis kitabının musan-
niflerine ulaşan senedlerine yer vermiştir. İkinci 
bölümde ilk olarak hocalarını tarihi kronolojiye 
göre sıralayıp, her bir hocasından okuduğu kitap-
ları tarihleri ile beraber zikretmiştir. Daha sonra 
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hocalarının hocalarını ve onların da hocalarını 
iki bölümde tabakat tasnifi ile tanıtmış, zaman 
zaman okudukları kitapları belirtip icâzetlerini 
nakletmiştir.

Câmiu rivâyâti’l-fehâris’in Osmanlı hadisçi-
liği açısından en önemli tarafı, müellifin hadis 
okumaları, hadis icâzetleri ve hocaları arasında 
teşekkül eden rivayet ağları hakkında verdiği 
bilgilerdir. Müellifin konu ile ilgili açıklamaları, 
önümüzdeki dönemde XVIII. yüzyıl hadis çalış-
malarına yeni bakış açıları kazandıracak nitelik-
te zengin bir içeriğe sahip olup, özellikle Osman-
lı’daki hadis eğitimi konusuna ve İstanbul’daki 
ulemâ ağının çözümlenmesine katkı sunacaktır. 
Diğer taraftan müellifin tedrîsat dönemi, bir 
Osmanlı aliminin eğitimin farklı kademelerinde 
okuduğu kitapların tasvîrine imkan verdiği gibi, 
Celvetî geleneğin temsilcisi olan Bandırmalı aile-
sinde yetişen Küçük Hamid Efendi’nin mantık-
tan hendese ve hesap ilimlerine kadar geniş bir 
entellektüel birikime sahip olduğunu göstermesi 
açısından mânidardır.

Câmiu rivâyâti’l-fehâris, nev’i şahsına mahsus 
özellikleri ile beraber, Osmanlı İstanbul’unda te-
lif edilen sebet türündeki nâdir çalışmalardandır. 
Bir alimin hocalarını ve okuduğu kitapları tanıt-
tığı sebet, fehrese veya bernâmec türü eserler; En-
dülüs, Şam, Mısır ve Hicâz’da öteden beri süre 
gelen ilmî bir gelenek olmakla beraber, İstan-
bul’da ilk defa XVIII. yüzyılda kaleme alınmaya 
başlamıştır. Bunların en önemlisi, Küçük Hamid 
Efendi’nin Câmiu rivâyâti’l-fehâris ve lâmiu icâ-
zeti ehli’l-fevâris adlı eseridir. Türkiye kütüpha-
nelerinde yazma nüshası bulunmamasından do-
layı pek meşhur olmamıştır.
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Himmâtzâde’nin (ö. 1175/1761) 
Osmanlı Hadis İlmine Katkısı

Dr. Azamat Zhamashev
Egyptian University of Islamic Culture 

Nur-Mubarak, Kazakhstan

Tam adı, Şemsüddin Ebû Abdillâh
Muhammed b. Hasen et-Türkmenî eş-

Şâmî el-İstanbulî el-Hanefî olan Himmâtzâde 
1091/1680 senesinde Şam’da dünyaya gelmiştir. 
Abdullâh b. Sâlim b. Muhammed b. Îsâ el-
Basrî el-Mâlikî’den (1134/1722) Mekke müftüsü 
Tacüddîn b. Abdilmuhsin el-Kal‘î’den ders 
almıştır. Bunlarla birlikte Muhammed b. 
Muhammed el-Büdeyrî ed-Dimyâtî’den de ders 
aldığı rivayet edilmiştir. Şam ve Hicaz’da hadis 
eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a gelen 
Himmâtzâde, İstanbul’da uzun yıllar dersler 
vermiştir. III. Ahmed’in de Himmâtzâde’den 
ders aldığının zikredilmesi sarayla da yakın 
bir irtibat kurduğunu göstermektedir. 
Himmâtzâde’nin İstanbul’da verdiği bu dersler 
Osmanlı döneminde İstanbul’a hadis ilminin 
tedris edilmesi açısından önemlidir.

Himmâtzâde’nin hadis usûlüne dair yazdığı 
eserler ise gerek İstanbul’da yazılmış olması 
gerekse talebelere okutulmuş olması bakımından 
ayrı bir öneme sahiptir. Bu tebliğde Osmanlı 
muhaddisleri arasında önemli bir yere sahip 
olan Himmâtzâde’nin kısaca hayatından, 
hocalarından, talebelerinden ve icazetlerinden 
bahsettikten sonra hadis ilmindeki yeri ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. Özellikle Şerhu 
hulâsati’n-Nuhbe adlı eserinin şerhi esas alınarak 
hadis usulü alanındaki konumu tetkik edilecektir. 
Ayrıca İbn Hacer’in Nuhbe adlı eserini anlama 
konusunda bir katkıda bulunup bulunmadığı 
ortaya konacaktır. 
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Muhammed b. Bedrüddîn el-
Münşî ve  ed-Dürrü’l-Mendûd 
fi’l-Haberi’l-Mevrûd  Adlı Eseri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Yılmaz
Hitit Üniversitesi

Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerini
inceleyen hadis ilmi, hicri birinci asır-

dan itibaren çeşitli evrelerden geçerek alana dair 
hemen her türden örneklerin ortaya çıkmasıyla 
zirveye ulaşmıştır. İlerleyen zamanlarda konu-
ya dair faaliyetler devam etmiş, bu doğrultuda 
Osmanlı döneminde ilm-i hadise ilişkin birçok 
çalışma yapılmıştır. Nitekim söz konusu devrede 
Anadolu’da da konuyla alakalı müdevvenat te-
şekkül etmiş; genellikle şerh, hâşiye ve tâlik türü 
kitapların yanı sıra değişik meselelere ait erbaûn 
edebiyatı da ilgili eserler arasında yer almıştır. 

“Ümmetim için, dinî mevzulara dair kırk ha-
dis hıfzedeni Allah Teâlâ, kıyamet günü fakihler 
ve âlimler arasında diriltecektir” şeklindeki ri-
vayetten yola çıkarak Abdullah b. Mübârek ile 
başlayan kırk hadis geleneği, sonraki dönemler-
de yaygınlık kazanmış, başta hadisçiler olmak 
üzere birçok kimse hadis derlemeye, bunları 
tercüme ve şerh etmeye yönelmişlerdir. Bu bağ-
lamda Osmanlı döneminde bilhassa 15. asırdan 
itibaren medreselerde okutulan hadis eserleri ve 
usul kaynaklarının yanı sıra, İslâm ahlâk görüşü-
nü halka ulaştırmak, fertlerin siyasî, içtimaî ve 
mânevî inançlarını müdâfaa etmek, Kur’an’ın 
faziletleri, İslâm’ın şartları, Hz. Peygamber ve 
ashâbı, dua ve zikir, cihâd, siyâset-hukuk vb. ko-
nularda kırk hadis çalışmaları yapılmıştır. Bahse 
konu devirde kaleme alınan kırk hadis yapıtla-
rından biri de müfessir ve edib Muhammed b. 
Bedrüddîn el-Münşî’ye aittir. 51 varaktan müte-
şekkil söz konusu eser, İstanbul Topkapı Sarayı 
Müzesi Türkçe yazmaları bölümünde R. 347 
arşiv numarasıyla kayıtlıdır. İşte “Muhammed 
b. Bedrüddîn el-Münşî ve ed-Dürrü’l-Mendûd
fi’l-Haberi’l-Mevrûd Adlı Eseri” isimli tebliğimiz-
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de; öncelikle müellifin hayatı, hocaları ve eserleri 
hakkında bilgi verilecek, mezkûr kitabın yazılış 
amacına değinilecek, çalışmadaki rivayetlerin 
tahrîci yapılıp sıhhat açısından durumları tespit 
edilecek, son olarak da hadislerin muhteva değer-
lendirmesi üzerinde durulacaktır. 

Medîneli Muhaddis
‘Afîfüddîn el-Kâzerûnî’den 

Osmanlı’ya: Bursa’da “Müselsel 
Rahmet Hadîsi” Dersi ve İcâzeti

Cemil Akpınar 
İslam El Yazmaları ve İlimler Tarihi Araştırmacısı 

Afîfüddîn Ebü’l-Velîd Ahmed b. Veliy-
yüddin Müsedded b. Muhammed b. 

‘Abdül‘azîz b. ‘Abdüsselâm b. Muhammed 
el-Kâzerûnî el-Medenî’, sahâbî ‘Abdullah b. 
ez-Zubeyr’in soyundan, güney İran’daki Kâzerûn 
kentinde yaşıyorken hicrî VIII. asırda Medîne’ye 
yerleşmiş ilim-irfân ocağı bir âilenin  üçüncü er-
kek çocuğu idi. Onu, dedesinin dedesi ‘Abdüs-
selâm’dan başlayarak âilesinden IX. asırda yaşa-
yanları tanıtan tarihci Şemsüddîn es-Sehâvî’nin 
verdiği bilgilerle tanıyabiliyoruz: 

‘Afîfüddîn Ahmed, İstanbul’un fetih yılı 
857/1453’de Medîne’de doğmuş, İlk eğitim ve 
öğretimini babası ve annesinin babası Ebu’l-Fe-
rec el-Kâzerûnî’den almaya başlamış, Kur’ân-ı 
Kerîm’i hıfzettikten sonra dönemin tanınmış 
âlimleri: Selâmullâh el-Bekrî, Şihâbuddîn el-E-
bşîtî, Hüseyn ibnü’ş-Şihâb b. Kâvân’dan Arab 
dili ve edebiyâtı ilimleri, kırâât, fıkıh, mantık, 
kelâm ve diğer ilimlere dâir kitapları okudu. 
Muhammed el-Horâsânî’den zikir telkîni almış; 
Şemsüddîn es-Sehâvî, ‘Abbâsî Halîfesi Mütevek-
kil ‘Alellâh ‘Abdül‘azîz el-Hâşimî ve Zekeriyyâ 
el-Ensârî gibi muhaddislerden hadîs dinlemiş ve 
ilimlerini okumuştu. 882/1477 yılında büyük kar-

21



deşi ‘Abdül’azîz’in ölümü üzerine eser yazmaya 
başlayan ‘Afîfüddîn, 13 Ramazan 886/5 Kasım 
1481’deki Mescid-i Nebevî yangını esnâsında 
bedenine aldığı yaraların acısını 887 Receb’ine 
kadar çekmişti. 898/1493 yılında kardeşi tüccâr 
Şemsüddîn Muhammed ile birlikte Kâhire’ye 
sonra da Bilâd-i Rûm’a (Anadolu) gitti ve Hac 
mevsimine geri döndüler.  

Nizâm ve Müsedded adlarında iki oğlu olan 
‘Afîfüddîn’in “zekâ, anlayış ve güzel yazısı ile 
şiir ve nesirle yazdığı eserleri”n dördünün adla-
rını verip “çoğundan bana da kendi el yazısıyla 
nüshalar gönderdiği diğerleri” diyerek şiirinden 
örnekler veren Sehâvî’nin , onun bu seyahati es-
nâsında yaşadıkları ve yazdığı eserden söz etme-
yiş nedeni yoruma açıktır!.

‘Afîfüddîn’in bundan sonraki hayatı ve ne za-
man vefat ettiği bilgisine başka bir kaynakta da 
henüz ulaşamadık, fakat şükrediyoruz ki bu mu-
haddisin Osmanlı’ya seyâhati esnâsında yaşadık-
larını kendi kaleminden okuma imkânı bulduk: 

Peyğamber şehri Medîne’den asâlet, ilim, 
irfân, ticâret, siyâset ve sosyal hizmet alanlarında 
tanınmış iki şahsiyet ‘Afîfüddîn Ahmed ve kar-
deşi,  Kâhire’den sonra deniz yoluyla Osmanlı’ya 
başkentlikten sonra ikinci büyük kenti ve Sultan 
Yıldırım Bâyezîd’in imâretlerinde Kâzerûnîler’e 
makâm tahsîs ettirdiği Bursa’ya gittiler. Müslü-
manların varlık ve hayat kaynaklarından ikincisi 
olan Sünnet ve hadis ilimlerinin önemini kavra-
mış bir âlim olarak fiilen cihâda katılmak niyetiy-
le yola çıktıklarını söyleyen ‘Afîfüddîn, Bursa’ya 
vardıklarında Sultân’ın ordusuyla seferde olması 
sebebiyle bekleyip görüşmek ümidiyle bir müd-
det bu şehirde kaldılar. Böyle zamanda en faydalı 
cihâd ve hizmetin halkla kaynaşıp hadîs okumak 
olacağı anlayışı ile câmide kürsüye çıkarılıp meş-
hûr hadîs kitaplarından birinin nüshası buluna-
mayınca kendi ezberinden seçtiği çok ma‘nîdâr 
ve meşhûr “ el-Müselsel bi’l-evveliyye Rahmet 
Hadîsi”ni senediyle okuyup açıklayarak dersler 
yapmış ve dinleyenlere nakletme icâzeti vermiş, 
sonra da bunu “Hadîs Okumaya Bursa’da Fırsat 
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Değerlendirmesi” başlığıyla kitaplaştırarak eliyle 
yazdığı nüshasını görüştüğü Sultan II. Bâyezîd’e 
hediye etmiştir.

Allâh’a hamd ve Peyğambere salât-ü selâmla 
başladığı eserin mukaddimesinde ‘Afîfüddîn Ah-
med, Sünnetin ve hadîs okumanın önemini vur-
gulayıp, Sultân I. Bâyezîd’i yâd ettikten sonra, 
diğerlerine rağmen ictimâ‘î ve ilmî niteliklerini 
kendi şahsiyetiyle bütünleştirdiği iki hocası: ‘Ab-
bâsî Halîfesi el-Mütevekkil ‘Alellâh ‘Abdül‘azîz 
el-Hâşimî ve Mısır Kâdî’l-kudâtı Zekeriyyâ el-
Ensârî’den, her ikisinin de hocaları İbn Hacer 
el-‘Askâlânî’den, onun Zeynüddîn el-‘Irâkî’den, 
on ikinci râvîsi Süfyân b. ‘Uyeyne’ye kadar her-
birinin “kendisinden duyduğum ilk hadîstir” 
diyerek, onun da ‘Amr b. Dînâr’dan, onun Ebû 
Kâbûs’dan, onun ‘Abdullâh b. ‘Amr b. ‘Âs’dan 
rivâyetiyle, Resûlullâh (s.a.v)’ın:

َماء ( ى: اْرَحموا َمن ِفي الرض َيْرَحْمُكْم َمن ِفي السَّ
َ
ْحَمُن تَبارك َوَتَعال ) الراحمون يرحمهم الرَّ

buyurduğu hadîsin metnini vermiştir. Sonra 
kelimelerini ondört yönden kısaca açıklamalarına 
uyumlu olarak zamanın sultânı, mücâhid 
askerleri ve müslümanlar için Arap alfabesi 
sırasıyla duâlar verip, salât-ü selâmı emreden 
âyetin metniyle bitirmiştir.

Böylece okuduğu hadîsin kelimeleri, zengin 
ma‘nâları ve ilmî kıymetlerine paralel olarak 
dersin zamanı, yeri, içeriği, üslûbu, işârâtı ve 
sonuçta vermek istediği “Rahmet ve Merhâmet” 
dersiyle samîmî Osmanlı dostu bir âlim olarak 
târihe önemli bir kayıt düştüğü söylenebilir.  
Rahmetüllâhi ‘aleyhi ve ‘aleynâ; âmîn.
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Osmanlı Padişahlarının Hadis 
İlmine İlgisi Bağlamında Sultan 

I. Abdulhamid’in Zebidî’den 
Aldığı İcazetin Tahlili 

Doç. Dr. Abdullah Taha İmamoğlu
Trakya Üniversitesi

Rumeli’den Anadolu’ya, Hicaz’dan Mağ-
rib’e kadar hüküm süren Osmanoğulları 

bir çok fetih gerçekleştirmiş ve fethettiği bölgeler-
de uzun yıllar huzur ve sükûneti sağlamışlardır. 
İ’lâ-yı kelimetullah gayesiyle yapılan bu fetihler 
hükmedilen bölgelerin de zamanla İslamlaşması-
nı sağlamıştır. Bunda Osmanlı padişahlarının ule-
mayı himaye etmesi ve onları sosyal dönüşümün 
etkin bir aracı olarak görmesinin de payı vardır. 
Zira İslami ilimler tarihinde ulema her zaman 
Müslüman toplumların önderi olarak telakki edil-
miş ve sultanlar umumiyetle onların desteğine ih-
tiyaç duymuşlardır. 

Osmanlı padişahlarının özel ilgi alanlarına 
bakıldığında bazen sanat bazen de ilmî yönleri-
nin ağır bastığı anlaşılmaktadır. Sanat yönü ağır 
basan padişahların etrafında sanatkarân zümresi, 
ilim yönü baskın olanların etrafını da ulema çev-
relemiştir. Tebliğde Osmanlı sultanlarından ilmî 
yönü galip gelenler özellikle hadis ilmi merkeze 
alınarak tespit edilmeye çalışılacak, sultanlara 
ithaf edilen hadis eserlerinden bahisle 1774’den 
1789’a kadar on beş yıl hüküm süren Sultan I. 
Abdulhamid’in 18. yüzyılın önemli muhaddisle-
rinden İmam Zebidî’den aldığı hadis icazeti in-
celenecektir. Zebidi’nin verdiği icazet hadis ilmi 
açısından tahlil edilerek Osmanlı padişahlarının 
hadis ilmine gösterdikleri ilgi ve alaka kendilerine 
sunulan eserler ve koleksiyonları üzerinden orta-
ya konulacaktır.

24



Ḥadīth Studies in Late Classical 
Ḥanafī Thought: A Comparison 

of Mamlūk and Ottoman 
Jurists

Dr. Sohail Hanif
Cambridge Muslim College, UK

This paper examines the reception of early 
classical Hanafī approaches to hadīths by 

Mamlūk and Ottoman Hanafī jurists. The thou-
ght of early classical Hanafī jurists was characte-
rised by a distinctive approach to hadīths, both 
in usūl and furū‘ works. Their usūl works presen-
ted a theory of hadīths that paid little attention 
to the science developed by the ahl al-hadīth, and 
instead presented a way to authenticate hadīths 
by regarding their reception by early jurists, an 
approach to hadīths that has been described as 
a ‘salaf-based’ approach to tradition.  Their legal 
commentary works presented hadīths to support 
legal doctrine with negligible reference to the 
science and authority figures of the ahl al-hadīth, 
relying instead on the correspondence of hadīth 
reports to legal doctrine conveyed from Abū 
Hanīfah’s circle. 

After briefly presenting this earlier and distin-
ctive approach to hadīths in Hanafī thought, the 
paper shifts to trends in hadīths in late classical 
thought, focusing on legal theory and legal com-
mentary and contrasting Mamlūk Hanafī authors 
with Ottoman authors, more specifically, scholars 
associated with the Levant and Egypt on the one 
hand, and those associated with Anatolia and 
Rumelia on the other. The main contention the 
paper will tackle is whether Anatolian/Rumelian 
Ottoman authors were closer to the early classical 
approach to hadīths presented above than Levan-
tine/Egyptian Mamlūk authors. Authors covered 
include Badr al-Dīn al-‘Aynī (d. 855/1451), al-
Kamāl Ibn al-Humām (d. 861/1457), Zayn al-Dīn 
ibn Nujaym (d. 970/1563) and al-Shurunbulālī 
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(d. 1069/1659) as representatives of Levantine 
and Egyptian Hanafī trends, and Mulla Khusro 
(d. 885/1480), Ibn Kamāl Pāshā (d. 940/1534), 
Ibrāhīm al-Halabī (d. 956/1549), and Shaykīzā-
deh (d. 1078/1667) as representatives of Anatoli-
an and Rumelian Hanafī thought. 

Şerh, Hâşiye ve Ta’lîka 
Literatürü Özelinde Osmanlı 

Dönemi Hadis Usûlü 
Eserlerinin Kaynakları

 

Dr. Öğr. Üyesi Sezai Engin 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Mütekaddimûn dönem dikkate alındı-
ğında hadis usûlünün teşekkülü hic-

rî IV. asırlara kadar dönmektedir. Ancak bu  
ilmin sistematik kazanması ve ilk ciddi ürünlerin  
telifi hicrî VII. yüzyılda başlamıştır. Telif ge-
leneği, usûl tarihinde bir dönüm noktası  
kabul edilen İbnu’s-Salâh ile ivme kazanmış, İbn  
Hacer ile zirveyi görmüştür. Bu iki isim ve 
eserleri kendilerinden sonraki dönemlerin usûl  
algısı üzerinde derin etki oluşturmuş ve kaynak  
eserler kabul edilmişlerdir. Özellikle İbn Hacer’in 
Nuhbetü’l-fiker ve Nüzhetü’n-nazar adlı eserleri  
üzerine yapılan ihtisâr, nazma çekme, şerh, hâşi-
ye ve ta’lîka gibi çalışmalar hadis usûlü literatü-
rüne büyük bir katkı sağlamıştır.

Bu iki eser (Nuhbe ve Nüzhe) Osmanlı ule-
masının da dikkatini çekmiş, medreselerde usûl 
derslerinde genel olarak Nuhbetü’l-fiker kaynak 
kitap olarak okutulmuştur. Bu önemine istinaden 
hem Nuhbe hem de müellif şerhi Nüzhe için şerh, 
hâşiye ve ta’lîkalar yazılmıştır. Mehmed Trab-
zonî (ö. 1200/1786), Mehmed b. Ömer el-İskilîbî  
(ö. 1213/1798) ve Yemlihazâde (ö. 1294/1877) Nuh-
be üzerine; Boyabâdî (ö. 1123/1711) ve Burdûrî  
(ö. 1269/1852) ise Nüzhe için hâşiye ve ta’lîka yaz-
mışlardır. Bunlardan Boyabâdî ve Burdurî’nin 
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çalışmaları dışındakiler yazma veya matbu ola-
rak elimizde bulunmaktadır. 

Nuhbe ve Nüzhe kadar olmasa da benzer 
bir ilgiyi Birgivî’nin (ö. 981/1573) Usûl-i Hadis’i 
görmüştür. Medreselerde ders kitabı olarak oku-
tulduğuna dair bir bilgi bulunmasa da üzerine 
yapılan çalışmalar bu eserin, Osmanlı uleması 
nezdindeki değerini ve dönemin hadis formas-
yonu üzerindeki etkisini  göstermesi açısından 
yeterlidir. Osmanlı müderrislerinden Dâvûd-i 
Karsî eseri şerh etmiş, Mustafa Şevket Efendi  
(ö. 1291/1875) ve Yûsuf el-Harpûtî (ö. 1292/1876) 
bu şerh üzerine hâşiye kaleme almışlardır.

Osmanlı dönemi hadis usûlü literatürünün 
kayda değer ürünleri olan bu çalışmalar, hangi 
isim ve eserlerden beslenmiştir? Referans kullanı-
mında daha çok hangi alim ve çalışmalar üzerin-
de yoğunlaşma yaşanmıştır? Osmanlı ulemasının 
hadis alanında yararlandıkları kaynaklara karşı 
tutumları nasıldı? Önceki dönem hadis usûlcüle-
rinden istifadenin yanında onlara yönelik eleştiri-
ler de var mıydı? Çalışmada yukarıda zikredilen 
ve günümüze ulaşan şerh, hâşiye ve ta’lîkalar 
üzerinden, gündeme getirilen sorulara cevap ara-
nacaktır. Böylelikle Osmanlı ulemasının usûl-i 
hadisteki kaynakları tespit edilecek, dönem ule-
masının hadis usûlü algısını şekillendiren şahıs 
ve eserlere karşı yaklaşımları analiz edilecektir. 

İki Farklı Devlet İki Şiî Hadis 
Usulü Eseri: Osmanlı ve Safevi 
Topraklarında Kaleme Alınan 
İki Eser Özelinde Şia’da Hadis 

Usulü Yazımı

Prof. Dr. Bekir Kuzudişli 
İstanbul Üniversitesi

Bu tebliğin amacı biri Osmanlı toprak-
larında kaleme alınan Şehîd-i Sâni 

lakabıyla maruf Zeynüddîn b. Ali el-Cübaî 
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el-Âmilî’nin (ö. 966/1559[?]) er-Riâye fî il-
mi’d-diraye adlı eseriyle Safevi topraklarında 
Hüseyin b. Abdussamed el-Hârisî el-Âmilî 
(ö. 984/1576) tarafından kaleme alınan Vusû-
lü’l-ahyar ilâ usuli’l-ahbâr adlı eseri karşılaş-
tırılacak, her iki eserin ayırıcı vasıflarının Şiî 
hadis usulü yazımı üzerine etkisi belirli konu-
lar üzerinden araştırılacaktır. Her iki müellifin 
aynı asırda yaşayıp aralarında hoca-talebe ya 
da daha doğru bir ifadeyle hoca-kalfa ilişkisi-
nin bulunması, birlikte ilmî seyahatlara çıkıp 
birçok Ehl-i Sünnet aliminden ders almaları, 
Osmanlı idaresi tarafından medresede görev-
lendirilmeleri ve birlikte birçok Şiî kitabın is-
tinsahını gerçekleştirmeleri, nihayetinde Zey-
nüddîn Osmanlı topraklarında kalmayı tercih 
ederken, Hüseyin’in Safevi devletine kaçıp 
birçok eserin yanında hadis usulünü kaleme 
alması bu karşılaştırmayı anlamlı kılmaktadır. 
Zira Osmanlı ile Safevîler arasında siyasi ger-
ginliğin ve buna bağlı olarak fikrî/itikadi çekiş-
melerin en üst safhaya çıktığı 10/16. yüzyılın 
şartları içinde bu iki şahsın gerek Sünnî gerek-
se Şii toplumlarda gerçekleştirdikleri karmaşık 
ilişki ağları, bir yandan Osmanlı hakimiyetin-
deki Şiî şahısların öğrenci, âlim ve resmi görev 
talep ederken nasıl hareket ettikleri sorusunu 
doğururken diğer yandan bu ilişkilerin kitap-
larına nasıl yansıdığı ve bunun Şiî literatüre 
nasıl etki ettiği konularını açığa çıkarmakta-
dır. Bir tebliğ çerçevesinde söz konusu sorular 
ve Osmanlı-Safevi topraklarında kaleme alınan 
eser yazımları arasındaki fark anılan iki kitap 
çerçevesinde incelenecektir. Anılan iki eserin 
Şia’da ilk hadis usulü kitabı olmalarının onları 
ayrıca önemli kıldığı özellikle Sünni-Şiî etkile-
şiminin net bir şekilde görülmesine zemin ha-
zırladığı belirtilmelidir. 
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Hadiste Sünnî-Şîî Etkileşimi: 
eş-Şehîdu’s-Sânî(ö. 965-6/1559) 

Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Peyman Ünügür
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Şîa’da hadis usulüne sistematik yakla-
şım, V. hicrî asırda etkin olan Bağdat  

Ekolü’nde metin merkezli bir sıhhat anlayı-
şı ile ortaya çıkmıştır. Şîî ilim dünyasındaki 
yaklaşık iki asırlık bir duraklama dönemin-
den sonra VII. hicrî asrın sonlarında yükselişe  
geçen Hille Ekolü’yle birlikte ise isnad mer-
kezli bir sıhhat anlayışı ağırlık kazanmıştır.  
İsnad merkezli anlayışa geçişte Sünnî hadis 
anlayışının yadsınamaz bir etkisi olmuştur. 
Hadis usulü alanındaki daha kayda değer bir 
Sünnî etkiye ise bilhassa Osmanlı döneminde 
etkin olan Cebel-i Âmil Ekolü’nde rastlanmak-
tadır. Mezkur ekolde yetişen meşhur alim Zey-
nuddin b. Ali eş-Şehîdu’s-Sânî(ö. 965-6/1559), 
ilk müstakil hadis usulü eserini telif etmesi  
bakımından Şîî hadis tarihinde önemli bir 
yere sahiptir. İlk eğitimini kendi memleketin-
de alan Zeynuddin b. Ali, sonrasında Osmanlı 
hakimiyetindeki Dımaşk, Kahire ve İstanbul 
gibi dönemin önde gelen Sünnî ilim merkez-
lerine seyahatler düzenlemiş, bu seyahatleri 
esnasında Sünnî alimlerin meclislerine katıla-
rak ilim tahsil etmiştir. Osmanlı dönemi ilim 
merkezlerinde aldığı bu eğitimin bir sonucu 
olarak hadis usulü alanında telif ettiği eserle-
rin Sünnî hadis usulü eserleri ile kayda değer 
oranda örtüştüğü görülmektedir. Söz konu-
su örtüşme, Şîa içerisinde de kabul edilen bir 
husustur. eş-Şehîdu’s-Sânî üzerindeki Sünnî 
etki -Hille Ekolü’nden farklı olarak- onun is-
nad merkezli bir sıhhat anlayışını benimseme-
sinin yanında metne dair sıhhat kriterlerini 
büyük ölçüde devre dışı bırakmasını da bera-
berinde getirmiştir. Başka bir deyişle, Bağdat  
Ekolü’nde rivayetlerin temel sıhhat kriteri olan 
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Kur’an, sünnet, akıl ve icmaya muvafakat, Sün-
nî hadis usulü anlayışının etkisiyle eş-Şehîdu’s-
Sânî’de yerini neredeyse tamamen isnad mer-
kezli bir sıhhat anlayışına bırakmıştır.

Bu çalışmada söz konusu dönemde Osman-
lı hakimiyetindeki Cebel-i Âmil bölgesinde 
yetişen Şehîdu’s-Sânî ile birlikte Şîî hadis an-
layışının geldiği nokta, mezkur alimin eserleri 
merkeze alınmak suretiyle ortaya konmaya ça-
lışılacaktır. Bu bağlamda onun metne yönelik 
sıhhat kriterlerini devre dışı bırakan ve isnadı 
merkeze alan yöntemine ışık tutulacaktır. Çalış-
manın amacı, Şîa’nın hadis anlayışının şekillen-
mesinde söz konusu olan Sünnî etkiyi, Osmanlı 
hakimiyetinde yaşayan Şehîdu’s-Sânî özelinde 
ortaya koymaktır.

Arşiv Belgelerinde Sünnî-Şiî 
Etkileşimi: I.Mahmud- Nadir 

Şah Özelinde

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kaya 
Kocaeli Üniversitesi

Müslümanlar arasındaki mezhebe dayalı 
ihtilaf ve etkileşimin eskiden be-ri var 

olduğu bilinmektedir. Farklı mezheblere mensup 
müslümanların oluştur-duğu devletler arasında 
bu ihtilaf ve etkileşim de, tarihi bir vakıa olarak 
karşımı-za çıkmaktadır. Bu bildiride, Arşivi bel-
geleri ışığında Sünnî-Şiî etkileşimini ince-leyece-
ğiz. Temel referansımız Osmanlı Arşivi belgeleri 
olacaktır. Zengin muh-tevasıyla dünyanın dört 
bir yanından farklı alanlarda çalışan araştırma-
cıları ko-nuk eden Osmanlı Arşivi’nden, hadis 
ve sünnet alanında araştırma çalışması örneği 
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmamızda 
Osmanlı Arşivi’nin; Divân-ı Hümâyûn Sicille-
ri, Nâme-i Hümâyûn Kalemi, Hatt-ı Hümâyûn, 
İbnüle-min Hatt-ı Hümâyûn, İbnülemin Hâri-
ciye, İbnülemin Saray Mesalihi, Cevdet Eyâlet-i 
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Mümtâze, Cevdet Hâriciye, Cevdet Dâhiliye, 
Cevdet Askeriye, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi 
Defterleri gibi pek çok fonlarında konuyla ilgili 
belgelerin bulunduğunu tespit ettik. Seçtiğimiz 
ışığında Osmanlı Devleti ile İran arasında ya-
şanan Sünnî-Şiî etkileşimi ele alınacak; konu I. 
Mahmud-Nadir Şah döne-miyle sınırlı tutulacak-
tır. Nadir Şah’ın İran tahtina geçmesi (1732) ile 
Sultan I. Mahmud’un tahta geçmesi aynı tarih-
lere denk geldiği gibi, Nadir Şah ölümü (ö. 1747) 
ile I. Mahmud’un (ö. 1754) ölüm tarihleri yakın 
olduğundan araştırma bu dönemle sınırlı tutul-
muştur. 

Sultan I. Mahmud (1669-1754), II. Mustafa’nın 
büyük oğlu olup Patrona Halil İsyanı sonrası sul-
tan oldu (1730) ve vefatına kadar (ö. 1754) tahtta 
kaldı. Tahta geçtiği ilk haftalarda asilerin taleple-
rini yerine getirmek zorunda kalan I. Mahmud, 
onları ortadan kaldırıp devlet idaresine hakim 
olunca dış meselelerle ilgilenmeye başladı. Bu dö-
nemde, Osmanlı Devleti’ndeki isyanı fırsat bilen 
Na-dir Şah’ın tavırları yüzünden Osmanlı-İran 
mücadelesi tırmanma göstermektey-di. Osman-
lı ordusu İranlılar’ı yenmiş, bircok yeri almıştı. 
Ahmed Paşa ile Mu-hammed Rızâ Kulı arasında 
barış anlaşması imzalandı. I. Mahmud, anlaşma 
ile Tebriz’in İran’a bırakılmasına karşı çıktı ve 
İran’a savaş ilan edildi. Nadir Şah da Bu anlaşma-
ya karşı çıktı Abbas Mirza’yı (II. Tahmasb) taht-
tan indirerek kendisi-ni şah ilan etti. Nadir Şah 
Caferi mezhebinin tanınması, İran tarafından 
Mek-ke’ye bir hac emiri gönderilmesi, esirlerin 
mübadalesi, iki tarafın birer daimi elçi bulundur-
ması teklifiyle İstanbul’a elçi gönderdi. İki devlet 
arasında elçiler aracı-lığıyla çok sayıda mektup-
lar gönderildi ve uzun bir müzakere süreci yürü-
tüldü. Karşılıklı olarak gönderilen mektuplarda 
Osmanlı Devleti ile İran tarafının ha-dis/sünnet, 
peygamber, sahabe tasavvurları ve buna dair algı 
ve yorumlarının bulunduğunu da görmekteyiz. 
Müzakere sürecinde Nadir Şah’a ve yöneticile-ri-
ne gönderilen mektuplarda özenli ve yumuşak 
bir üslup kullanıldığı dikkati çekmektedir. Nadir 
Şah tarafından ilk kez dini muhtevalı bir konu 
iki devlet ara-sında anlaşma şartları olarak ileri 
sürülmüş olmaktadır. Caferiliğin beşinci sün-ni 
mezheb kabul edilmesi ve Kâbe içinde onlara bir 
rükün tahsis edilmesi tale-bini kimileri, Nadir 
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Şah tarafından ileri sürülen zaman kazanmaya 
yönelik bir hamle olduğunu değerlendirmiş; ki-
mileri de Nadir Şah’ın sünnî biri olduğunu ve 
İran’daki müfrit düşmanlığını yumuşatarak Ca-
feriliği yerleştirmeyi amaçladı-ğını söylemiştir. 
Nadir Şah’ın Ehl-i sünnet’e dahil olma düşünce-
sindeki diğer bir etkenin, doğuda İranlılar için 
büyük bir tehdit olan Afganlılarla iyi geçinme 
çabası olduğu söylenebilir. Görüşmeler sonunda 
Caferî Mezhebi’nin tasdiki ve Kâbe’de rükün 
yapılması tekliflerinin reddi; Nâdir’in şahlığının 
tanınması ve İran’da Sünnîliğin ilânı şartıyla 
anlaşma sağlandı. Bu bildiride, Osmanlı Devleti 
ile İran arasında gönderilen mektuplar ve diğer 
yazışmalar incelenecek ve Sünnî-Şiî etkileşimi ile 
ilgili sonuçlar çıkarılacaktır. 

The Qādīzādelis, The 
Muḥammadan Way and The 

“Second Canonization” of 
Hadīth 

 
Dr. Mustapha Sheikh

University of Leeds, UK

The Qādīzādelis are widely understood 
as no more than a glitch in the history 

of Ottoman Islam. They are described as the 
ultimate anti-Sufis, as proto-Wahhābīs, as a 
phenomenon sui generis. In contrast to such 
reductive accounts, I would like to suggest 
that there is an alternative way that we might 
imagine the Qādīzādelis; one that moves us 
beyond re-inscriptions of Orientalist tropes 
and assumptions. I propose that the Qādīzā-
delis constituted a critical moment in both the 
long histories of Sufism and of hadīth. With 
respect to the former, they constituted an ite-
ration of a reconfigured mysticism, aptly ter-
med neo-Sufism, traceable back to Shaykh 
al-Islam Taqī al-Dīn Ahmad ibn Taymiyya (d. 
728/1328). In this iteration of the spiritual path 
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there is a demand for spirituality, and human 
actions generally, to be anchored in both the 
Sharīca—understood in the main to be Hanafī 
law, and the Sunna—understood to mean the 
hadīth tradition. There is also a reorientation 
of the spiritual path away from worldly ret-
reat towards social activism. With respect to 
the latter, the reintegration of hadīth into the  
re-imagining of the spiritual path did not centre 
the great hadīth works associated with the Ha-
nafī school but rather, and quite unusually, the  
hadīths of the so-called “sound collections” 
(sihāh), especially al-Bukhārī and Muslim. 
This move would enable what I describe as the 
“second canonisation” of hadith, a process that 
would reinscribe the collections of al-Bukhārī 
and Muslim in the Hanafī-Māturīdī imagi-
nary, with a legacy that continued through the 
post-18th century revivalist movements.  

ئمة من قريش” في العصر العثماني:
أ
 حديث ”ال

 الجدل الفقهي والسياسي في عصري الذروة
والسقوط

Dr. Muhammed İlhami 
Egyptian Institute for Studies

ن
أ
ا على  بعدهم  من  والعلماء  والتابعين  الصحابة  إجماع   استقر 

 الخليفة يكون قرشيا، اعتمادا على إجماع الصحابة في سقيفة بني
ورد الذي  قريش”  من  ئمة 

أ
“ال الصحيح  الحديث  وعلى   ساعدة، 

 في دواوين السنة بعدد كبير من الطرق والروايات. وكان الخاف
القول عرف  إذ  بالشذوذ،  عليه  ُحِكم  حتى  للغاية  نادرا  هذا   في 
خلدون ابن  عن  ثم  الباقاني  وعن  الخوارج  بعض  عن  .بخافه 

التاريخ عبر  القوى  لموازين  الواسع  التبدل  من   وبالرغم 
منه ُيقترب  ل  مقاما  ظل  العباسي  الخليفة  ن 

أ
ا إل   اإلسامي 

بسلطة محكوم  مقهور  ضعيف  وهو  حتى  المنازعة  سبيل   على 
ادعاء على  يجرؤ  ولم  الشرعية،  يعطيه  الذي  هو  ملك  و 

أ
ا مير 

أ
 ا

ولو القرشي  بالنسب  يتمتع  ل  حٌد 
أ
ا قرون  تسعة  طوال   الخافة 
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وخلعوا العثمانيون  جاء  حتى  العبيديين(،  حال  هو  )كما  زعما 
فكانوا الخافة،  منصب  إليهم  ل 

آ
وا القاهرة  في  العباسي  الخليفة 

بالجملة العرب  خارج  من  الخافة  لقب  يحوزون  قوم  ول 
أ
.ا

في العلمية  البيئة  تعامل  تتبع  البحثية  الورقة  هذه   تحاول 
وتكييفهم قريش”  من  ئمة 

أ
“ال حديث  مع  العثماني   العصر 

وشرعية العثمانيين  الخلفاء  عن  عليه  المجمع  الشرط  هذا   لزوال 
و المعارضين لهم والمتمردين

أ
ا  خافتهم، من قبل المؤيدين لهم 

ضمن الحديث  هذا  حول  الجدل  بعث  عيد 
أ
ا وكيف   عليهم، 

الدولة إلسقاط  الرامية  الستعمارية  الستشراقية/   المحاولت 
موقف كان  وكيف  العرب،  إلى  الخافة  إعادة  بزعم   العثمانية 
المحاولت هذه  من  للعثمانيين  المؤيدين  العرب  .العلماء 

:تتناول الورقة هذه المحاور

ئمة من قريش وموقعه في الفقه السياسي قبل . 1
أ
حديث ال

العصر العثماني  

جدل البيئة العلمية حول الحديث في مطلع الخافة . 2

العثمانية  

الجدل اإلسامي العربي – الستشراقي الستعماري حول . 3

الحديث في عصر غروب الدولة العثمانية

Osmanlı İlimler Tasnifinde 
Hadis Şerhinin Yeri

Arş. Gör. Gülsüm Korkmazer
Sakarya Üniversitesi 

İslam alimleri tarih boyunca farklı itibarlar-
la farklı ilim taksimleri yapagelmiştir. Os-

manlı uleması da kendinden önceki bu durumu 
tevârüs etmiş ve ilimleri muhtelif şekillerde tasnif 
etmiştir.  Mesela Davud-ı Kayserî ilimleri şer‘i, 
aklî ve arabî olarak taksim ederken Taşköprîzâ-
de ilimleri varlık mertebelerine göre sınıflandır-
mıştır. İlimler farklı tasniflerle ele alınırken bazı 
ilimlerin konumları değişmesine rağmen hadis 
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ilmi için böyle bir durum söz konusu değildir.  
Hadis ilmi her zaman şer‘î/naklî ilimlerin altın-
da yer almıştır. Ancak hadis ilminin diğer şerî 
ilimler arasında hangi sırada zikredildiği hususu 
değişiklik göstermektedir. Mesela Davud-ı Kay-
serî, hadis ilmini tefsir ilminden sonra ikinci sıra-
da zikrederken Mehmed Şah Fenârî, usulü’d-din 
ve tefsirden sonra üçüncü sırada zikretmektedir.  
Osmanlı ilimler tasnifinde hadis ilminin konu-
mu Dr. Mustafa Celil Altuntaş tarafından dokto-
ra tezinde ele alınmıştır.

Sunulması düşünülen bu tebliğde ilimler tas-
nifinde hadis ilminin diğer ilimler arasındaki 
konumundan ziyade “hadis şerhi” ilminin di-
ğer hadis ilimleri arasındaki konumu üzerinde 
durularak Osmanlı ulemasının hadis ilimleri 
arasında “şerhu’l-hadîs”e ne kadar önem verdiği 
tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla Osman-
lı müellifleri tarafından yazılan ve ilimlerin ele 
alındığı eserler üzerinden genel durumu ortaya 
koymak hedeflenmektedir. Bu bağlamda ilimle-
ri tasnif eden veya tasnif olmaksızın sıralayan, 
ilimlerin tanımını yapan veya sadece meselelerin-
den bahseden tüm eserler ele alınacaktır. Ayrıca 
Osmanlı öncesi ilimler tasnifleri de değerlendi-
rilerek Osmanlı ulemasının hadis şerhleri konu-
sundaki duruşlarının öncekiler ile irtibatının da 
tespit edilmesi hedeflenmektedir.

 

Siyâsetnâme Muhtevâsında Bir 
Sahîh-i Buhâri Şerhi 

 

 
Büşra Çetin

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

Hadis literatürü içerisinde en fazla itibar 
gören kaynaklardan biri olan Sahih-i 

Buhâri bu doğrultuda eşine az rastlanır şerh ve 
hâşiye çalışmalarının odak noktası haline gel-
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miştir. Bu tebliğin konusunu oluşturan eser de 
bir Osmanlı âlimi olan Muhyiddin Seydi Çelebî 
tarafından Sahih-i Bûhari üzerine yapılan bir 
şerhtir. Eser, bir hadis şerhi olmasının yanında 
muhteva itibariyle aynı zamanda bir siyasetnâme 
özelliği de gösterir. Müellif, ahkâm-ı sultâniyye 
ile ilgili olduğunu düşündüğü hadisleri derlemiş 
daha sonra söz konusu hadislerden yola çıkarak 
yönetici ve yönetilenler hukukuna dair çeşitli çı-
karımlarda bulunmuştur. Seydi Çelebi‟den önce 
de hadisler esas alınarak telif edilen siyasetnâ-
me türünde eserler olduğu bilinmekle beraber 
Sahîh-i Buhârî şerhleri içerisinde özel olarak siya-
setle ilgili hadislerin şerhine odaklanan bir esere 
henüz rastlanmamıştır. Söz konusu eserin muhte-
vası ile ilgili mülahaza edilen bir başka nokta ise 
müellifin hadisler ile yaşadığı dönemdeki olay-
ları ilişkilendirme çabasıdır. Yazarın hadislerle 
ilgili çıkarımlarının yaşadığı dönemde tartışılan 
ilmi meselelere, siyasi ve ictimâi hâdiselere ışık 
tutar nitelikte olduğu söylenebilir. Bu çalışmada 
ilk olarak yazar ve eseri hakkında bilgi verilecek, 
daha sonra müellifin çıkarımları ile yaşadığı dö-
nemde meydana gelen hâdiseler ve ilmî tartışma-
lar arasında ilişkilendirmelerde bulunularak bir 
nevi müellifin yorumlarının dayandığı arka plan 
anlaşılmaya çalışılacak ve son olarak müellifin 
düşünce zeminini oluşturması bakımından kay-

nakları incelenecektir.

 
 
 
Mehmet Zihni Efendi’nin Sahîh-i 
Müslim Ta‘lîkâtında Nevevi’ye 

İtiraz ve Tenkitleri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Beyler
Yalova Üniversitesi

Osmanlı’nın son döneminde yetişen en 
önemli ilim adamlarından biri olan  

Mehmed Zihni Efendi, İslâmî ilimlerin çoğu-
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na, o alanda eser verecek düzeyde vakıf  
olmakla birlikte özellikle Arap dili ve belagatı 
ile fıkıhta derin bilgiye sahip olduğu bilinme-
ktedir. Müstakil telifleri yanında başka eserler 
üzerine yaptığı tashih ve ta‘likleri ile tanınan 
Zihni Efendi’nin çalışmalarından biri de son 
dönem ilim adamlarından Muhammed Fuâd 
Abdülbâkî’nin takdirle andığı, Muhammed 
Avvâme’nin önemini vurgulayarak üzerinde 
çalışılmaya değer bulduğu Sahîh-i Müslim  
üzerine yazdığı ta‘likâttır. 

İşte bu tebliğde Zihni Efendi’nin âhir-i öm-
ründe kendisiyle meşgul olduğu Müslim’in 
el-Câmi‘u’s-Sahîh’inin Matbaa-i Âmire’de  
(İstanbul 1329-1332) yapılan sekiz ciltlik baskısı 
üzerinde bulunan ta‘lîkatı incelenecektir. Zihni 
Efendi’nin çok arzuladığı halde tamamlamaya 
muvaffak olamayıp ancak beşinci cildin son-
larına kadar gelebildiği bu çalışması tanıtıla- 
rak ta‘lîkâtında takip ettiği yöntem, kullandığı 
kaynaklar gibi noktalar ele alınacak özellikle de 
Sahîh-i Müslim’e düştüğü bu ta‘lîkatın orijinal-
liği araştırılıp, onların kendi açıklamaları mı yok-
sa başka eser/eserlerden nakillerden mi ibaret 
olduğu sorusuna cevap aranacaktır.

هل
أ
 دعوى العمل بالحديث الصحيح، نشوء ا

ثرهم في تطور علوم الحديث
أ
،الحديث الجدد وا

.دراسة في حالة دمشق في القرن التاسع عشر 

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Sıddık
Sabahattin Zaim Üniversitesi

الحديث إلى  بالعودة  تنادي  حركة  ظهور  الورقة  هذه   تتناول 
الفقهية المذاهب  وتجاوز  به  للعمل  بالذات  الصحيح   والحديث 
صطلح على تسمية هذه

ُ
 في القرن التاسع عشر في مدينة دمشق. ا

على قائمة  كانت  منهجيتهم  ن 
أ
ل الجدد،  الحديث  هل 

أ
با  الحركة 

سيس العلوم اإلسامية من جديد وفق الحديث الصحيح، وفي
أ
 تا

 هذا السياق القائم على إياء الحديث مرتبة مهمة تمت إعادة النظر

37



 مفاهيم الفقه والجتهاد وبناءها من جديد وفق النظرة الجديدة، وتم
كممثلين الجزائري  وطاهر  القاسمي  الدين   اختيار شخصية جمال 
 عن هذه الحركة. ومن ماحظة بعض المراسات بين القاسمي وغيره
القرن عبر الحركة في هذا  لهذه  امتداد شبكي  الحديث عن   يمكن 
اإلسامية. الباد  العثمانية وغيرها من  الدولة  مناطق   العديد من 
هداف، حيث

أ
 هذه الحركة الحديثية  هي حركة إصاحية التوجه وال

ن
أ
 يمكن ماحظة التوجه اإلصاحي في توجهاتهم، وهذا عائد إلى ا

سئلة
أ
سئلة اإلصاح بفعل ا

أ
 القرن التاسع عشر كان قرن البحث عن ا

فكاره إلى
أ
حضرها التقارب مع الغرب وانتقال بعض ا

أ
 الحداثة التي ا

ولعل مؤثرات  بعدة  ثرة 
أ
متا كانت  الحديثية  الحركة  هذه   الشرق. 

رائهم واضحة الحضور
آ
همها نهضة الحديث في الهند، حيث كانت ا

أ
 ا

دور عن  الحديث  يمكن  كما  خاص.  بشكل  القاسمي   كـتب   في 
الدين الحسني وغيره .لبعض علماء دمشق في ذلك العصر كبدر 

علوم إلى  العودة  اقتضى  الصحيح  الحديث  إلى  العتبار   إعادُة 
يعود وهذا  وإحيائي،  إصاحي  اتجاه  في  ومصطلحه   الحديث 
في عالية  مكانة   

أ
ستتبوا الحديث  وعلوم  الحديث  ن مصطلح 

أ
ا  إلى 

إصاح في  تمثل  اإلصاحي  التجاه  الحديثية،  الحركة  هذه   نظر 
دور على  كيد 

أ
والتا إليه  الدعوة  في  تمثل  واإلحياء  المفاهيم   بعض 

معينة منهجية  وفق  الحديث  طلبة  من  جيل  وإعداد  .المحدث 

وتعد هدافها، 
أ
ا مع  تتفق  مؤلفات  نتجت 

أ
ا الحديثية  الحركة   هذه 

هم المؤلفات التي
أ
 مؤلفاتها في مصطلح الحديث وفقه الحديث من ا

تهدف كانت  الحديث  مصطلح  فكـتب  الفكري،  منهجهم   تعرض 
 إلى إعادة العتبار لمصطلح الحديث والتدليل على ضرورة العمل
نها عرضت نظريا لمنهجية التفقه بالحديث.

أ
 بالحديث الصحيح كما ا

توجهاتهم مع  منهجيا  متسقة  فكانت  الحديث  فقه  في  كـتبهم  ما 
أ
 ا

اللفظية بحدوده  الصحيح  الحديث  فهم  على  قائمة   فكانت 
المذهبي الختاف  إلى  تفضي  قد  التي  ويل 

أ
التا محاولت  .دون 

الحركات ظهور  في  عام  بشكل  ثرت 
أ
ا الحديثية  الحركة   هذه 

ثر
أ
ا إلى  شار 

أ
ا رضا  فرشيد  العشرين،  بالقرن  خرى 

أ
ال  الحديثية 

منهجيتهم سس 
أ
ا ناحظ حضور  كما  الموضوع،  هذا  في   القاسمي 

لباني
أ
ال وخاصة  الحديث  هل 

أ
ا عمال 

أ
ا في  الفقهية  .وخاصة 
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II.Meşrutiyet Dönemi Osmanlı 
Aydınlarının Hadis Müktesebatını 

Târîh-i İslâmiyyet’e Yönelik 
Kaleme Alınan Reddiyeler 

Üzerinden Okumak

Dr. Öğr. Üyesi Rahile Kızılkaya Yılmaz
Marmara Üniversitesi

 

Tanzimat’la birlikte Batılılaşma hareke-
ti bir ivme kazanmış ve etkisini birçok 

alanda hissettirmiştir. Bu etkiler siyasi, askerî, 
kültürel ve sosyal sahalarda olduğu kadar ilmi 
hayatta da varlığını göstermiştir. XIX. yüzyıl 
Osmanlı aydınlarının bir kısmı, İslam dinini 
eğitimdeki Batılılaşmanın etkisiyle yorumla-
mış, pozitif ilimlerle desteklenmeyen dinî dü-
şüncenin terakkiye mani olduğunu söyleyerek 
farklı arayışlara yönelmişlerdir. Bu arayışlar 
kapsamında, Batı dillerine vâkıf bir kısım Os-
manlı aydını, oryantalistler tarafından yazılan 
ve İslam dinini konu alan bazı eserleri Türk-
çe’ye tercüme etmiş ve bu çalışmaların etkisiyle 
fikrî yazılar kaleme almışlardır. Bu bağlamda 
Hollandalı oryantalist Reinhart Dozy’nin (ö. 
1883), ülkesinde yaşayan insanlara İslam dini-
ni anlatmak için kaleme aldığı Het Islamisme 
adlı eser, Abdullah Cevdet (ö. 1932) tarafından 
Fransızca tercümesinden Türkçe’ye çevrilmiş 
ve Târih-i İslâmiyyet ismiyle yayınlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecine girdi-
ği, II. Abdülhamid’in (1842-1918) tahttan in-
dirilip II. Meşrutiyet’in ilan edildiği dönemde 
1908 yılında tercüme edilen Dozy’nin bu çalış-
ması, Türkçe’ye tercüme edilen ilk oryantalist 
çalışmalardan biri olma özelliğindedir. Eseri 
tercüme eden Abdullah Cevdet’in yazdığı ön-
söz, dipnotlarda yaptığı yorumlar ve Dozy’nin 
fikirleri, kitabı okuyanların tepkisini çekmiştir. 
Daha sonra eserle ilgili meşihat makamına ge-
len şikayetler sebebiyle, ilgili kitabın basılması 
ve satılması yasaklanmıştır.

II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet döneminin
ilk yıllarındaki tarih yazıcılığını derinden etki-
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leyen Târih-i İslâmiyyet tercümesi ve ona yö-
nelik kaleme alınan reddiyeler, müsteşriklerin 
İslam ile ilgili çalışmalarının Osmanlı aydını 
üzerindeki tesirini tespit etme cihetiyle önem 
arz etmektedir. Bu nedenle ilgili kitap ve onun 
etrafında yazılan reddiyeler, çeşitli yönleriyle 
bazı çalışmalarda ele alınmıştır. Ancak söz ko-
nusu eser, müellifinin sunduğu peygamber ta-
savvuru, hadise, rivayet tarihine, hadis ilmine 
ve temel meselelerine yönelik yaklaşımı, bu di-
siplinin ana kavram ve literarünü kullanması 
gibi özellikleriyle herhangi bir çalışmaya konu 
edilmemiştir. Böylece dikkat çekilen eksiği gi-
dermek üzere, çalışmamızda hadis ilmi merke-
ze alınarak Târih-i İslâmiyyet, kritik edilecek-
tir.

An Ottoman Ḥadīth 
Commentary in the Turkish 

Republic

Associate Professor Susan Gunasti
Ohio Wesleyan University, ABD 

In February 1925, the Turkish parliament
voted to approve funding for the translati-

on of two of the most important textual sources 
of religious authority in Islam, the Qur’ān and  
hadīth, for the purpose of creating a new canon 
in the recently established republic in the wake of 
the Ottoman Empire. Babanzâde Ahmed Naîm 
(1872-1934) was commissioned with the task of 
translating hadīth. The resulting text, Sahihi-i 
Buhari Muhtasarı—Tecrid- i Sarih Tercümesi (An 
Abridgement of Sahīh al-Bukhārī, A Translati-
on of al-Tajrīd al- Sarīh) (1928-1948), was a big 
undertaking and only the hadīth collection of 
Bukhārī became the basis of the completed pro-
ject. Babanzâde died shortly after completing a 
draft of the third volume in 1934, at which point 
Kâmil Miras (1875-1957) took over. In the end, 
the resulting hadīth compilation was more than a 
translation—it was a commentary hiding behind 
the descriptor of translation. This paper uses the 
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Babanzâde/Miras Bukhārī text as a vehicle to 
study hadīth commentary in the late Ottoman 
period, articulations of religious authority in the 
genre of commentary and printed texts, the endu-
ring legacy of the Ottoman tradition in pre-1950s 
Turkish-language religious texts, and the role of 
religious institutions in supporting the commen-
tarial tradition. The paper pays particular atten-
tion to the introduction, which is arguably an 
independent usūl al-hadīth text, and the third vo-
lume of the hadīth commentary, in which a Ha-
nafī-Shāfi‘ī disagreement between the two co-a-
uthors spills into the pages of the commentary. 
The paper also focuses on the two co-authors and 
Muhammad Zâhid Kevserî (1879-1952), an Otto-
man scholar who was among the foremost hadīth 
scholars in the Muslim world at the time. These 
individuals provide the paper with opportunities 
to bring up the contours of the Ottoman hadīth 
tradition from the seventeenth century onwards, 
and the paper concludes by relating the Babanzâ-
de/Miras Bukhārī text to this tradition.
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