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ÖNSÖZ 

Hadis ı stılahlan, hadis ilminin temel ta ş larıdır. Bunlardan her-
hangi birinin yok farzedilmesi, temel ta ş larmdan birinin yokluğuna de-
lâlet eder. E ğer bütün ıstılahları  kaldırırsanız, ortada, hadis ilminden 
hiçbir eser kalmaz. Bu sebepledir ki her bir ıst ılah, bu ilmin bir bölü-
mü veya bir dalı  olarak, hadis imamlann ın baş lıca araş tırma konusu 
olmuş  ve her biri hakk ında müstakil eserler telif edildi ğ i gibi, hepsini 
birden inceleme konusu yapan muhtasar veya mufassal eserler de vü-
cuda getirilmi ş tir. Bu tip eserlere, hadis ilminde, ıstılah olarak konulmuş  
lafızlar ı  ş âmil olmaları  itibariyle Mu ş talabu'l—Liadiş  adı  verilmi ş tir. 

Hadisçiler, hadis ilmini, rivayet ve dirayet yönünden iki k ısma 
ayırmış lardır. Rivayet yönünden hadis ilminin konusu, Hazreti Pey-
gambere isnad edilen söz, fiil ve takrirlerin bilinmesi, zabt ı  ve rivayeti-
dir. Dirayet yönünden hadis ilmi ise, rivayetin hakikat ını , ş artlanm, 
çe ş itlerini, hükümlerini, râvilerin hal ve ş artlar ını  ve merviyyat ın sını f-
larını  inceleme konusu yapmış tır. Bu taksimden de anla şı lmaktadır 
ki, birincisi Hazreti Peygamberin hadislerinin zabt ve rivayetinden iba-
ret olduğu halde, ikincisi, zabt ve rivayet edilen hadislerin s ıhhatini 
inceleyen, sahih olanlarla zay ıf olanları  birbirinden ay ırmayı  gaye edi-
nen bir ilimdir. O halde, bu ikincisi olmaks ı zın, yani hadislerin tenkid 
ve tahlillerini yap ıp sahili olanlar ın zayıf olanlarından ayırmaksı zın 
onlann zabt ve rivayetinden hiçbir fayda sa ğlanamaz. Bu sebepledir 
ki dirayet yönünden hadis ilmi bu ilmin temelini te şkil eder, ve "Hadis 
İ lmi" denildiğ i zaman da, umumiyetle dirayete dayanan ilim anla şı lır. 
Nitekim hadisçiler aras ında maruf olan cIlmu dirciyeti'l—l ıadiş , `Ilmu 

cIlmu mu şkılabt'l—badiş  veya kısaca cllmu'l—badi ş  tabir-
leri de aynı  manâda kullan ılmış  ve hepsi ile bu ilim kasdedilmi ş tir. 

O halde, takdim ettiğ imiz "Hadis Istılahları" adli bu eser, bir 
hadis usûlüdür; yahut ad ından da anla şı ldığı  gibi Mu ş tala4d1-4adiş  
ilmini ş tı mildir. Ancak alışı lmışı n dışı nda ıstılahlar alfabetik s ırada 
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verilmiş  ve böylece her ıstılah ın daha kolay ö ğ renilmesi gaye edinilmi ş -
tir. Konuyla ilgili eski ve yeni arapça kaynaklarda bu tür bir tertiple 
hazırlanmış  herhangi bir kitap mevcut de ğ ildir. Bu sebeple, hadisle 
ilgili ıstılahları  tesbit ederken âzami dikkat sarfedilmi ş  ve herhangi 
bir ıstılahın kitap dışı nda kalmamas ına çalışı lmış tır. Bununla beraber 
bütün dikkatlere ra ğmen gözden kaçmış  bazı  ıstılahlar varsa, bu, tes-
bit edebildi ğ imiz üçyüzün üstündeki ıstılahın da delâlet etti ğ i gibi, 
konunun vüs'ati ve ilk defa olarak hadis ıstılahlarının alfabetik s ırada 
verilmi ş  olması  dolayı sıyledir. 

Büyük hadis imamı  el—Bubâ ı l, Islâm'ın Kur%ıı  Kerimden sonra 
en güvenilir kitab ı  olarak kabul edilen Ş abilı 'ini tasnif etti ğ i zaman, 
inneme'l—acıwölu bi'n—niyat (ameller niyetlere göre de ğer kazan ır) 
hadisini, tasnif yönünden yeri olmamakla beraber, kitab ının ba şı nda 
zikretmi ş tir. Kendisi bu konuda herhangi bir aç ıklama yapmam ış  ise 
de, bunun delttlet etti ğ i manâ çok ulvidir ve kitab ını  tasnif ederken 
sahip olduğu niyetteki samimiyetini gösterir. Biz de bu kitab ı  takdim 
ederken ayn ı  hadise i ş aretle niyetimizin hâlis oldu ğunu belirtmek is-
teriz. Bu itibarla, kitab ımızın konu ile ilgilenenler için faydal ı  olmas ını , 
rastlanacak kusurlarm ba ğış lanmasım dileriz. 

Tevfik Allah'tand ı r. 

Talat KOÇYİĞ IT 
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A 

ASA.' VE EBN /V—Hadis ıst ılahında aba' ve ebnâ' tabiri, bir aile 
içerisindeki hadis rivayeti münasebetiyle kullan ılmış tır. eb (baba) 
in, ebna' da İbn (oğul) in ço ğuludur. Babalar ın oğullaıı ndan, veya o ğul-
larm babalar ından rivayet ettikleri hadisler, baz ı  müellifler taraf ından 
tasnif edilmi ş  ve konu ile ilgili müstekıl kitaplar meydana getirilmi ş tir. 

el—Bağdadrnin babaların oğullarından rivayet ettikleri ha-
disleri biraraya getiren böyle bir kitab ı  vardır'. Es—Suyütl, bu kitap-
tan bazı  misaller verir: cAni'l—cAbbrıs İbn `Abdi'l—Muffalib,`an İbnihi'l-
Fc41 enne (s.a.s.) cemca beyne's—salcUeyni bi'l—Muzdelife. 

Enes İbn Malik'in ismi zikredilmeyen bir oğ lundan; Yünus İbn 
Ebi ishak' ın, oğ lu İ srail'den; Eh -ıl Bekr İbn Ebi (Ayyaş 'ın, oğ lu İ bra-
him'den; `Ömer İbn Yünus'un, oğ lu Muhanımed'ten; Sacid ibnu'l-
1-Jakem el—M ış ri'nin, oğ lu Muhammed'ten, Yalıya İbn Cacfer'in, o ğ lu 
11useyn'den buna benzer rivayetleri vard ır2 . 

Oğulların babalar ından olan rivayetlerine gelince, bunlar iki k ı -
sımda mütalaa edilmi ş lerdir. Birincisi, yalnız oğulun babas ından riva-
yetidir ki, bu yolla gelen hadisler daima `an ebihi ibaresiyle nakledil-
miş tir. Bu ş ekilde rivayet edilmi ş  pek çok hadis vard ır. Ebü Na şr el-
Va'ilrnin bu konuya tahsis edilmi ş  bir de kitab ı  bulunmaktad ır'. İkin-
cisi ise, oğulun, babas ı  vası tas ıyle ced (dede) dinden rivayetidir. Bu 
ş ekilde gelen hadislerin isnadlar ında daima şu ibare görülür: 'An ebihi 

1. Bkz. 	 s. 281; İbn Ke ş lr, ibliştıru 	 225; 

es—Suyüti„ Tedribu'r-rtıvi, s. 431; el—Kettöni, er-Risületu'l-mustatrafa, s. 122. 
2. Es-Suyiit", Tedrib, s. 433. 
3. Ebil Naşr el-Vö'ili (11beydullah 1bn Sa`id, İ bn Hatim İ bn Ahmed es-Siezi, el-ibiinetu'l-

kubr*E1 sahibi olup ez-ZehebI taraf ından "sunnet ilminin imam," olarak tamt ılmış tır. 444 H. 

senesinde Mekke'de vafat etmi ş tir. Bkz. Tegkiretu'l4uffrıi, II. 1118-1120; Ibnu' ş-Salölı , 
s. 283; İbn Keş ir, Pı tiş tiru `Ulami'l-hadis. 230. İ bn Ke ş ir'in belirttiğ ine göre Elıü Naş r el-Vö'ill 

tarafından tasnif edilen bu kitaba, müteahh ırûndan baz ı  kimseler, önemli ve faydal ı  bir çok şey 

ihıve ederek geni şletmiş lerdir. Keza bkz. el-KettönI, er-Ris ılletu'l-mustafrafa, s. 122. 
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can ceddihi. Ancak bu çe ş it ibarelerde, hazan bir mü şkille karşı laş mak 
ihtimali bulunur. Bu müş kil, çok defa ceddin tayininde ortaya ç ıkar; 
çünkü o ğul, çok zaman kendi ceddini, yani babas ının babasını  kasdet-
miş  olmakla beraber, bazan da babas ının ceddini kasdetmi ş  olabilir. 
Bir ba şka ifade ile, ceddihi ibaresindeki ha' zamirinin bazan eb (baba) 
e, bazan da eb'ten sonra gelen İbn (oğul) e matuf oldu ğu görülür. Me ş -
hur sahabilerden `Abdullah İbn `Anır es— Ş adıba adını  ver-
diğ i bir çok hadisi ihtiva eden sahifesi, torunlar ı  tarafından bu yolla 
rivayet edilmi ş  ve isnad ında <Anı ,. İbn Ş dayb, <an Ebihi, <an Ceddihi 
ibaresi kullan ılmış tır. Oğul olarak <Amr'in künyesi <Amr İbn Sucayb 
İ bn Muhammed İ bn <Abdillah İbn <Amr <Amr İbn Ş u-
(ayb, <an Ebihi, <an Ceddihi ibaresine göre, Eb (baba) den murad <Amr'in 
babası  Su<ayb't ır. Ced (dede) ise, ya <Amr'in dedesi Muhammed, yahut-
ta Sucayb'm dedesi sahabi (Abdullah't ır. Filhakika hadisçiler aras ında 
bu husus ihtilâf konusu olmu ş , bazıları  ceddin Muhammed, baz ıları  da 
<Abdullah olduğunu ileri sürmü ş ler ve bu isnadla gelen hadisleri ten-
kid etmi ş lerdir". Bununla beraber Ahmed İbn I:Ianbel, <Ali Ibnu'l- 

İsh4 İbn Rahnye , Ebü (Ubeyde gibi baz ı  hadis imamlar ı  da 
bu isnadla nakledilen hadislerin do ğruluğuna inanmış lardır5 . 

Oğulları!' babalar ından rivayetine en güzel örnek, es—Suyütrnin 
el—Ba ğ clüdi'den naklettiğ i ş u isnad gösterilebilir: 

(Abdu'l—Vahhab İbn <Abdi'l—`Aziz 	 İbn Esed İbni'l- 
Ley ş  İbn Suleyman 	 İbn Yezid İbn Ukeyne et—Temimi bale : 
Semi(tu Ebi yabalu, semi(tu Ebi yabalu, semictu Ebi yab ıllu, semictu 
Ebi yabalu, semictu Ebi Yabalu, semi`tu Ebi yabalu, semictu Ebi ya-
kala, semictu Ebi yakûlu semictu Ebi yabalu, semictu <Ali nin Ebi Talib 
(Ra.) yabalu : Ve bad su'ile cani'l—klannan. . . 6 . 

Bu isnadta dokuz baba vard ır ve sonuncusu hadisi <Ali İbn Ebi 
Tülib'ten i ş iten Ukeyne İbn (Abdillah'tır. 

<ABADILE — (Abâdile, lugatta <Abdullah isminin ço ğul yapılmış  
ş eklidir'. Ancak Hazreti Peygamberin ashab ı  aras ında 220 kadar 
`Abdullah bulundu ğu halde, bunlara <Abâdile ismi ıtlak olunmam ış  
ve ıstılah olarak yaln ız üç, bazı  rivayete göre de dört sahabi bu isimle 
ş öhret kazanm ış lardır. El—Cevheri'ye göre üç me şhur sahabi <Abdul- 

4. 'Abdullah İbn `Anır 	 Ş abife'si ile ilgili tenkidler hakk ında bkz. Talat Koç- 

yiğ it, Hadis tarihi, s. 44-48. 

5. Es—Suyati, Techlb, s. 434. 

6. Aynı  eser, s. 437. 

7. Bkz. Kamus tercemesi, I. 1202. 
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lah İbn <Abbas, (Abdullah İbn <Omer ve <Abdullah İbn . `Artır İbni'l-
%Vur'. Kamus mütercimi ise ş öyle der: "`Abdullah İbn Mes<üd cAbri-
dile'den değ ildir. Cevheri galat eylemekle <Aba'dile'den addeylemi ş tir. 
Ş arih der ki: Elli kadar ş tbölt nüshalarına ırıüracaat eyledim; birinde 
dahi İbn Mes< ıld'un zikrine tesadüf eylemedim" 9. 

Es—Suyüti, ibnu' ş —Ş alah'a uyarak (Abadile lafzm ın dört sahabiye 
ıtlak olundu ğunu kaydetMi ş tir. Yukarı da ismi geçen üç sahabiye ila-
yeten . dördüncü sahabi <Abdullah Ibnu'z—Zubeyr'diri°. Ez—Zemah 
şeri ve er—Raficrye göre <Abadile, İbn Mesifıd, İbn `Ömer ve İbn <Ah-
bas'tır; fakat es—Suyüti, bunun ıstılah yönünden yanlış  olduğuna iş a-
ret etmi ş tir". 

Hangi isimlerden müte ş ekkil olurlarsa olsunlar, yukarıda isimleri 
geçen ve (Abadile ad ı  ile anılan bu sahabiler, uzun müddet ya ş amış lar 
ve böylece müslümanlar onlar ın geniş  ilimlerinden istifade etmek im-
kanını  bulmuş lardır. (Abadile, bir mesele, yahut f ıklıi bir görüş  üzerinde 
ittifak ettiğ i zaman, görüş leri hakk ında "bu, 'Abadile kavlidir" denil- 

- miş tir. 

<ADALET — <Adalet, hadis naklinde, rivayetlerinin kabul edile-
bilmesi için râvilerde bulunmas ı  gereken vas ıflardan biri ve en önemli-
sidir. El—Ceza'irinin de belirtti ğ i gibi, bu kelimenin ihtiva etti ğ i manayı  
bütün incelikleri ile kavramak ve tarifini yapmak en güç i ş lerden biri-
dir. Bu sebeple ulema, nıesailerinin bir kısmını  bu konunun aydınlan-
masum tahsis etmi ş lerdir. Bunlardan baz ı larına göre <adalet, insanı , 
keba'ir (büyük günah) iktisab ından ve şagâ'ir (küçük günah) üzerinde 
direnmekten alıkoyan bir melekedir. Baz ılarına göre de, şehadet ve 
rivayetinin kabul edilmesini gerektirecek ş ekilde, insana, tdat ve mürüv-
vetin hakim olmasıdır. Zira insanın iş lerinde ındslyet ve mürüyvet-
sizlik galebe çalarsa, şehadet ve xivayeti reddedilir". 

El—Gazali'ye göre rivayet ve şehadette (adalet, dinde s6et (gidiş ) 
in doğruluğu ve düzgünlüğüdür ki ruha sağlam-  lık verir ve onun takva 
ve mürüvvete ytinelmesini sa ğ lar; bu suretle, insan ın doğruluğu hak-
kında nefislerde güven has ıl olur. Zira insam yalandan ahkoyacak Al-
lah korkusuna sâhip olmayan bir kimsenin sözüne güvenilmez. Diğ er 
taraftan, mubah olmakla beraber, mesela yolda bir ş ey yemek, cadde 

8. Bkz. eş —Şı blib, I. 502. 
9. Bkz. Kamus tercemesi, I. 1202. 

10. Es—Suyfıti, Tedrib, e. 405. 
11. Aynı  yer. 
12. Bkz. 	 Tevcihu'n—nazar, e. 26. 
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ortasında iş emek, rezilâne sohbetlerde bulunmak, ş akada ifrat a gitmek 
gibi, mürüvveti zedeleyebilecek fiil ve hareketlerden sak ınmak, adalette 
ş art ko ş ulduktan sonra, bir so ğ an tanesi çalmak, veya kasden bir bu ğ -
day tanesi a ğı rhğı nda noksan tartmak gibi, küçük büyük bütün gü-
nâhlardan -sakmmak da, bi—tarikıl evli, adaletin - ş artlarmdand ır. Zira 
bütün bunlar, dinin zarfl ığı na delâlet eden kusurlard ır; o dereceye 
kadar ki, bu kusurlar ı  nefsinde cemeden bir insan, dünyevi gayeleri için 
yalan söylemekten bile çekinmez". 

El—Hatib el—Bağdadi, Eba Bekr Muhammed Ibnu't—Tayyib'ten 
nakletmiş tir: Ş ahit ve muhbirin s ıfatı  olarak matlub olan `adalet, kiş i-
nin, dininde istikameti, mezhebinde selâmeti, fsictan ş  kalbinin ve or-
ganlarının ad aleti ibtal ettikleri bilinen dü ş ünce ve hareketlerden uzak-
hğı dır. Bu bakımdan, adaleti tan ıtan s ıfatların tümü için "Allah' ın 
emirlerine ittiba, rıehyettiklerinden intihad ır" demek gerekir. Bununla 
beraber, insan ın bütün, günahlardan salim olmad ığı  da bilinen gerçek-
lerdendir. Kendisine emrolunan ş eylerden baz ılarını  terkedenlerle,• 
bütün vecibelerini terkeden kimselere kadar, çe ş itli derecelerde yer 
alanlar vard ır. Buna göre adaletle mevsaf olan kimseyi tarif ederken şu 
hususları  belirtmek laz ımdır: o kimsedir ki, farzlar ı  eda ettiğ i, ken-
disine emrolunan ş eylere s ıkıca yapış tığı , nehyolunanlardan korunduğu, 
adaletini iskat eden fuh ş iyyattan ictinab etti ğ i, fiil ve hareketlerinde 
hak ve vâcib olanı  araş tırdığı , dinini ve mürüvvetini ihlal eden sözler-
den kaç ındığı  cümlenin maruf ve inalumudur. İş te, hali böyle olan kim-
se, dininde adaletle mevsüf, hadisinde s ıdk ile marüftur. Şunu da unut-
mamak laz ımdır ki, bu kimsenin, failinifasile mertebesine indiren büyük 
günahlardan sakınmas ı  kâfi değ ildir. Halk arasında, küçük günahlar ara-
sında bilinen yalanc ılık, az miktarda dahi olsa yanl ış  tart ı , bir patl ı can 
hırsı zlığı  ve müslümanların yalan sözlerle kand ırdması  gibi fül ve ha-
reketlerden de sak ınması  lazımdır". 

Hadis râvilerinde aranan bu ş artlar, onların hal ve hareketlerinin 
takip ve tesbit edilmesiyle bilinir ve ancak bundan sonra adalet vasf ına 
sahip olduklarına hükrraedilir. E ş —Ş afici, Ahmed İbn Hanbel ve ekser 
ilim ehli, hal ve hareketi meçhul Olan, yani adaleti yakinen bilinmeyen 
kimselerin rivayetlerinin makbul olmad ığı  görüşü üzerinde birle ş miş -
lerdir". cIrak ehlinden Eb a Hanife ile ona tâbi olanlar ise, rivayetin 
kabulünde Islâmiyetin izhar ını  ve ravinin zâhir bir fış ktan selâmetini 

13. Bkz. el—Musta şfii, I. 157. 

14. El—Kiftıye fi 	 s. 80-81. 

15. El—tImidI, el—lbkrım fi 	 Il. 110. 
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yeterli görmü ş lerclir". Yani bunlara göre adalet, islam ın izharı  ve müs-
lümanın yine zâhir bir fısktan selâmetidir". Bu görü ş  için ırakhlarm 
ileri sürdükleri delil, bir arabinin, Hazreti Peygamberin huzurunda 
Ramazan ayının giri ş i ile Ilgili ş ehadetidir. İbn cAbbas'tan rivayet 
edildiğ ine göre, bir al-abi, Hazreti Peygambere gelerek hilali gördü ğünü 
söylemi ş , Hazreti Peygamber de ona "Allah'tan ba şka kah olmadığ ma 
ve Muhammed'in, O'nun elçisi oldu ğuna ş ehadet edip etmedi ğ ini" 
sormuş , arabinin "evet, ş ehadet ediyorum" demesi üzerine de orada 
bulunan , Bilal'e" ey Bilal, halka duyur: Yar ın oruca ba ş lasınlar" 
diye emir buyurmu ş tur". 'Irak ehli bu haberi ele alarak "görülüyor 
ki Hazreti Peygamber, arabinin adaletin,, ba şka herhangi bir ş eyle 
talıkik etmeksizin, sadece islâmiyetin izhar ı  ile yetim/ni§ ve onun, Ra-
mazan ay ı  ile ilgili ş ebadetini kabul etmi ş tir" demi ş lerdir20. Bununla 
beraber, ayn ı  görüşe sahip olmayan bu delile itiraz ederek 
"Ramazan ayına ş ehadet eden ş ahs ın arabi olmas ı , onun adil olmasına 
ve Hazreti Peygamberin daha önceden onun adaletin vak ıf bulun-
masına, yahutta halk ın, onun halini Hazreti Peygambere bildirmi ş  
olmasına mani te şkil etmez" demiş , bir ihtimal olarak da, "belki, ara-
binin tasdiki hususunda o anda bir vahiy gelmiş  olabileceğ ini, netice 
itibariyle Hazreti Peygamberin, arabinin' haberini' kabul etmek için 
sadece İ slâmiyetin izharı  ile iktifa. edip etmediğ inin kesin olarak biline-
miyeceğ ini" ileri sürmü ş tür21 . 

Adaletin tesbiti ile ilgili olarak imamlar aras ında ortaya ç ıkan bu 
çe ş it ihtilaflar, adaletin tahakkukunda islam ın ve fısktan selâmetin 
birinci plana al ınmas ı  dolayı sıyle, esasa taaluk etmemi ş  bulunmaktad ır. 
Çünkü İ sfamın izharı  ve zâhir bir fısktan selâmet ile iktifa edenler dahi, 
netice itibariyle islami ahvali ş art ko şmnş  olmaktad ırlar. Filhakika 
adaleti meçhul olanlar ın rivayetini kabul etmiyenler, bu rivayette ya-
lan olması  ihtinialine'dayanırlar; fakat şurası  da muhakkakt ır ki, ada-, 
leti meçhul olan ş ahsın yalan söylemesi ihtimali bulunmakla beraber, 
böyle bir ş ahs ın, iââmiyetini izhar etmesi ile zâhir bir f ısktan salim 
bulunması  halinde doğruyu söylemesi ihtimali daha kuvvetli olacak-
tır. 

• 

16. Aym yer. 
17. El-fflatib el-Ba ğdadi, el-Kifrıye,'s. 82. 
18. Bilâl el-Ilabe şl, Hazreti Peygamberin müezzinidir. Tercemesi için bkz. İbn Hacer, el-

Işöhe fi temyki' ş-şaböbe, I. 170. 
19. El-Hatib 	 el-Kifdye, s. 82. 
20. Aynı  yer. 
21. Aynı  yer. 
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Bir hadts râvisinde adaletin süböt bulmas ı  için bazi delillere ihti-
yaç vardır. Bu deliller, ya iki alimin o râvinin adaleti hakk ında ş ehadette 
bulunmasıdır ki, bilâhara bu ş ehadet, hadIsçiler aras ında şuyûbulur; 
ya da ravinin adaleti, hadisçiler ve sair ilim ehli aras ında hiçbir şüpheye 
mahal bırakmayacak surette şöhret kazan ır. Mesela Malik İbn Enes22, 
Sufyan es—Sevri", Sufyan İbn cUyeyneza, eş_ş u-s126,  A4med ı  el—Evzaci", 
İbn klanbe127, ve emsali, adaletlerine şehadet edecek herhangi bir mu-
addile muhtaç de ğ illerdir. Keza hadisçilerden el—Leys Ibn Sacd", Ş ube ~ 

Ibnul—Ijaccac 29, 'Abdullah Ibnu'l—Mubarek", Vekic İbnu'l—Cerrah", 

22. Tercemesi için bkz. Ibn Ebi Wı tira, Takdimetu'l-ced4 11-32;,Kitrıbu'l-cerh ve 't-ta 'dil, 

IV. 1, 204-206; Ebü Nu'aym, Utlyetu'l-evliya", VI. 316-355; Ibn Hallikân, Vafeyatu'l-eyan, 
III. 284-287; eş-Zehebi, Tezkire, I. 207-213; Ibn Hacer, TeltzIbu't-teltgib, X. 5-9; el-Mes 

Murtıcu'ş-.zeheb, III. 350. 

23. 161 senesinde vefat eden Şufygın eş-ş evrrnin tercemesi için bkz. Ibn Ebi Hatim, Tals-

dimetu'l-cerh, s. 219-232; Ebil Nu'aym, 13tlye, VIİ I. 368-380; el-Hatib, Târihu Bağdat!, XIII. 
496-512; eş4ehebi, Tezkire, I. 306-309; Ibn Hacer, Tehzib, XI. 123-131. 

24. Hicri 198 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. Ibn Ebi Iiâtim, Takdimetu'l-cerh, 
s. 32-54; Ebii Nu'aym, Ikiye, VII. 270-318; el-Llatib e1-Ba ğd3di, Taribu Bağdad, IX. 174-184; 

Ibn Halfikân , Vafeyât, II. 129-130; e ş -Zehebi, Tezkire, I. 262-265; Ibn ljacer,Teh ş ib, IV.117-122. 

,25. Eb3 'Amr 'Abdurrahman Ibn 'Amr !bn Muhammed ed-D ımaşki el-Evz3<I, 157 senesin-
de vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. Ibn Ebi 1:13tim, Talpelimetu'l-terh, s. 184; Ibn Hallikiin, 
Vafeyat, IL 310-311; eş-Zehebl, Tezkire, I. 178-183; Ibn Hacer, Tehzib, VI. 238. 

26. Muhammed Ibn Idris e ş-Siifi'l 204 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. Elya 
Nu'aym, Iltlye, IX. 63-161; el-Hatib el-Ba ğ cl3di, Tarihu Bağdad, II. 56-73; Ibn Llallikiın, 

Vafeyat, III. 305-310; /bn Ebi Ya`13, Tabakatu'141anabile, I. 288-284; e ş-Zehebi, Tezkire, 

I. 361-363; Ibn Hacer, Tehzib, IX. 25-31; es-Subki, Tabalşiitu'ş-Ş itfi' ıyye, I. 172-175; Ibn Ke ş ir, 
el-Bidaye, X. 251-254. 

27. 241 senesinde vafet eden Ahmed Ibn Hanbel'in tercemesi için bkz. Ibn Ebi W ıtim, Taltdi-

metu'l-cedt, s. 292-313; Ebii Nu'aym, Il ı lye, IX. 161-233; el-Rabb Tarihli Bağ dat!, 

IV. 412-423; Ibn Hallikân, Vafeyat, I. 47-49; Ibn Ebi Ya`13, TabaUtu-ljanabile I. 4-20; 

Ebu'l-Ferec Ahmed; ez-Zehebi, Tezkire, I. 431-432; Ttırihu'17 

Islam, I. 58-131. (Musned ne şri mukaddimesinde); Ibn Hacer, Tehzib, I. 72-76; es-Subkl, Ta-

bakatu'ş-Şafi`syye, I. 199-221; Ibn Ke ş ir, el-Bidaye, X. 325-343. 

28. E1-Leyş  Ibn Sa`d, 175 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. Eha Nu'aym, Fl ı lye, 

VII. 318-327; el-Hatib el-Ba ğd3dI, Tarilju Bağ dat!, XII. 3-14; e ş -Zehebi, Tezkire, I. 224-226; 

Ibn Hacer, Teltzib, VIII. 459-468. 

29. 160 senesinde vefat eden Şube Ibnul-klacc3c'm tercemesi için bkz. e ş -Zehebl, Tezkire, 

I. 193-197; Ibn' Hacer, Tehzib, IV. 338-346. 

30. 'Abdullah Ibnug-Mubilrek Ibn VA şı b. el-HanialI, 181 senesinde vefat etmi ş tir. Terce-
mesi için bkz. Ibn Ebi 133tim, Takdimetu'l-cerh, s. 262-281; Ebii Nu`aym, Iltlye, VIII. 162-190; 
el-Hatib el-Ba ğdgı cli, Taribst Bağ dAd, X. 152-169; Ibn Hallikkin, Vafeyrıt, IL 237-239; eş -Zehebi, 
Tezkire, I. 274-282; Ibn Hacer, Tehzib, V. 382-387. 
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Yalıya İbn Macin", `Ali Ibnul-Medini" ve bunun gibileri, ilim ehli 
aras ında adaletleriyle ş öhret kazanm ış  kimseler olup, hiç kimse, bun-
ları  adalet yönünden incelemeye tabi tutmaz. Mesela Ahmed İbn Han-
bel'e İshak 1bn Rahâye" hakk ında sorulduğu zaman " İshak gibisi so-
rulur mu?" demi ş ; Ebii cUbeyd'i soranlara da Yalıya İbn Macin: "Be-
nim gibisine Ebii Tbeyd sorulur mu? Ebii <Ubeyd'e başkaları  sorulur" 
cevab ım vermiş tir". 

Netice itibariyle adalet, hadis rivayetinde, ravinin sâhip olmas ı  
gereken sıfatlardan en mühimmi olup, s ırası  geldiğ i zaman üzerinde 
ayrıca duraca ğı mız gıbt ş artıyle birlikte raviye ş itca vasfını  kazandıran 
bir unsurdur. 

cADALETU'R-RAVI - Usal kitaplar ında ve bilhassa râvilerin cerh 
ve ta'dili ile ilgili bahisler de s ık sık rastlanan bu tabir, <addiet madde-
sinde üzerinde durulan vas ıfların hadis râvisi üzerinde birle ş mesidir. 
Bu bakımdan caddletu'r- rrıvi denildiğ i zaman, ravinin din i ş lerindeki 
istikameti, fısktan selâmeti ve ınürüvveti ihlal eden hata ve kusur-
lardan uzaklığı  anlaşı lır (Bkz. `Adalet). 

`ADL 	lugatta, noksan ve fazlalik cihetinden ifrata gitmeksizin 
orta (mutavass ıt) yolu muhafaza etmek demektir. Kur'ân ı  Kerimin "... 
ve böylece sizi orta bir ümmet k ıldık"36  ayetirıde geçen vasat kelimesi, 
<adi kelimesiyle tefsir edilmi ş tir. Bu bakımdan vasat ve <adi, ayn ı  ma-
nâya gelir. 

`AM kelimesi, bazan da cevrin zıddı  olan manâya ıtlak olunur ve 
insanın üzerine vacib olan fiili i ş lemesi, vâcib olmayan ı  da rerketmesi-
dir; cevr ise bunun zıddıdır. Bazan da bu kelime ile iyi ve güzel olan fi- 

31. 197 senesinde vefat eden Vekl< tbnu'l-Cerrah er-Ru'üsi'nin tercemesi için bkz. İ bn Ebi 
ljütira, Tel 	s.219-232; Ebû Ndaym, Ijye, VIII. 368-380; el-Uatib el-Ba ğdadi, 
Türilıu Bağ eltı d, XIII. 496-512; es-Zehebi, Tezkire, I. 306-309; İbn Hacer, Tehzib, XI. 123-131. 

32. 233 senesinde vefat eden Yakıyil İbn 	tercemesi için bkz. İ bn Ebi kIütim, Tak- 

dimetu'l-cedt, s. 314-319; el-Hatib el-Ba ğdüdI, Törilut Bağdad, XIV. 177-187; İbn Uallikiin, 

Vafeydt, V. 190-193; ez-Zehebi, Tezkire, I. 429-431; İbn Hacer, Tehztb, XI. 280-288. 

33. `Ali İ bn `Abdillah İ bn Cdfer el-MedInl, 234 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. 
İbn Ebi Hatam, Takdimetu'l-cerh, s. 319-32d; el-Hatib el-Ba ğdüdi, Ttırilıu Bağdiid, XI. 458-. 

473; ez-Zehebi, Tezkire, I. 429; es-Subki, Tabakatu'ş-Şrıfi`tyye, I. 366-368; İbn Hacer, Tekzib, 
VII. 349-357. 

34. Ebü Yalrüb 14.4 İbn İbrahim el-Itaniall el-Mervezi, tim Rühflye (Bühveyh), 238 
senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. İbn Hallikan, Vafey ılt, I. 179-180; ez-Zehebi, 
Tezkire, I. 433-435; İbn Hacer, Tehz1b, I. 216-219. 

35. Ibu' ş-ş alü14 	 s. 95; es-Suyüti, Tedrib, s. 199. 
36. Bakara süresi, 143. 
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iller kasdolunur; bu fiiller, müteaddi (geçi ş li) olup, bir başkası  üzerinde 
tesiri görülür. Meslâ bir hükamdar hakk ında "teb'as ına iyi davranır" 
denildiğ i zaman, onun adil olduğu kasdedilmi ş  olur. 

Ş eriat dilinde 'adi ise, Hazreti Peygamberden hadis rivayet eden 
veya bu konu ile ilgili olarak ş ehadette bulunan bir ş ahsın, bu rivayet 
veya ş ehadetinin kabulünü gerekli k ılan ehliyet manasma gelir". 

Adl, yukarıda zikrolunan mânalarda masdar olmakla beraber. 
sıfat olarak da kullan ı lır ve mesela raculun cadlun ve imra'atun tadlun 
denir 38. Raculun cadlun beyyinu'l—cadli ve'l—caddleti denildiğ i zaman maE-
darla vasfolunmu ş tur ve zrz <adlin yani rivayet ve şehadetinde ehliyet 
sahibi manas ında kullandmış tır39. 

Hadis ıstılahında 'adi, zikretmi ş  olduğumuz bu manâda kullan ı l-
mış , fakat masdar olarak umumiyetle `adalet kelimesi söhret kazan-
mış tır (Bkz. <Adalet). 

Atı ad, lugatta "bir" manasma gelen ve bir ş eyin sayı sına 
delâlet eden abad veya viffirdin çoğuludur. Istılahta ise, mutevatir 
olmayan haberlere verilmi ş  bir isim olarak kullan ılır ve mesela lı,abe-
ru'l—vd4td (bir ki ş inin haberi) denir ve bir ki ş i tarafından rivayet edi-
-len haber kasdedilir Haber—i cihad da birer ki ş i tarafından rivayet edil-
miş  haberdir. 

E ş —Ş afici (Ö. 204) nin haber—i lAssa da dediğ i haber—i :vah ıd tabiri, 
ilk asırlar içinde yaln ız bir ki ş inin rivayet etti ğ i haberler hakkında 
kullanılmış tır. Nitekim e ş —Ş afig, bu çe ş it haberleri tarif ederken 
"Hazreti Peygambere, yahut ondan sonraki bir ş ahsa müntehi olana 
kadar bir ki ş inin bir ki ş iden rivayet etti ğ i haberdir" demi ş ; bu haber-
lerin dinde huccet olarak kullamlabilece ğ ini isbat hususunda da Haz-
reti Peygamberin hayat ında bir kiş inin haberi ile ilgili tatbikattan 
örnekler vermi ş tir (Bkz. er—Risdle, 's. 369 vd). 

Ancak daha sonraki devirlerde ve özellikle usû'l ,  kitaplar ının tedvin 
edildiğ i asırlaı  da haber—i âhâd anlar şı nda önemli sayılabilecek bir de ğ i-
ş iklik olmuş  ve bu tabir, yaln ız bir ki ş inin bir kiş iden rivayet etti ğ i ha-
berler hakk ında değ il, iki 'kiş inin iki kiş iden, üç kiş inin ve hattâ üçün 
üstünde ki ş ilerin üç veya daha fazla ki ş ilerden rivayet ettikleri haberler 
hakkında kullanılmış tır. Ş u ş artla ki, ijçün üstündeki ki ş ilerin, her ta-
bakada mutevatirin ş artı  olan kalabalıktan daha az olmas ı  • lazımdır. 

37. el-ibletı m, II. 108-109. 
38. Kamas tercemesi, III. 1429. 
39. İ bn Manitir, Lisanu'l-`Arab, XI. 430. 
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Bazı  tabakalarda az olmasa bile, di ğer baz ı  tabakalarda mutevatirin 
ş artı  olan kalabalığ a erişmemiş  olması  dolayısıyle haber yine âhâd 
haberlerden say ılır. Nitekim usUl kitaplarında, haberler, onlar ı  rivayet 
edenlerin say ılarına göre önce iki kısma taksim edilmi ş , bir kısmına mu-
tevatir, diğer kı smına da âhâd denihni ş tir. Daha sonra âhâd haberler 
de garib, aziz ve me ş freır olmak üzere üç k ı sımda mütalâa edilmi ş tir. 
Garib, en çok bir ki ş inin, aziz iki, me şhûr ise üç ve üçün üstünde, fakat 
mutevatirin ş artı  olan kalabalığı n altındaki kiş ilerin rivayet ettikleri 
haberlerdir. 

Mutevatir derecesine ula şmamış  olan me şhur haberlerin bile âhâd- , 
tan sayılması , bu çeş it haberlere kar şı  ileri sürülen itirazlarda daima 
gözönünde bulundurulmas ı  gereken önemli bir husustur.. Zira ilk as ır-
larda mutezilenin zuhuru ile birlikte haber—i vâh ıdin dinde huccet 
olarak kullan ı lıp kullandamıyaca ğı  hususunda ortaya ç ıkan münaka-
ş alarda, mezk ılr tabirle kasdedilen manân ın, yalnız bir ki ş i tarafından 
rivayet edilen haberlere mi, yoksa daha sonraki as ırlarda•lısal kitap-
lannda görülen ve aziz ve me ş hiir denilen haberleri de içine alan âhâda 
mı  delâlet ettiğ ini kesinlikle tesbit etmek gerekir. Filhakika zaman ı -
mızda bile, itikadi konulann isbat ında kullanılan bazı  hadislerin mu-
tezili bir gürü ş le reddedildi ğ i görülmektedir. Bu red keyfiyetinde ileri 
sürülen gerekçe, delil olarak kullan ılan hadislerin âhâdtan olmalar ıdır. 
Ancak âhâdla kasdedilen manâ çdk defa aç ık olmamakta ve hangi çe ş it 
rivayetlerin âhâdtan say ıldığı  kesinlikle bilinememektedir. Bu manâ 
ile, mutezilenin söz konusu etti ğ i yalnız bir kiş inin haberi mi kasdedil-
mektedir, yoks'a hadis usulü kitaplar ındn söz konusu edilen ve mute-
vatir sayılmasa bile çok ki ş i tarafından rivayet edilerek meşhür adını  
alan, fakat âhâdtan say ılan haber çe ş idide mi kasdedilmektedir? Ahâd 
haberlerin bilhassa itikadi konularda delil olarak kullandam ı yacağı  
ğ örüşünü benimseyenlerin, âhâd ın" zaman içinde sahip olduğu bu değ i-
ş ik manâlan aras ında hiçbir ay ırım yapmaksı zın onu reddetmeleri, 
meseleyi sapt ırmakta ve yanlış  neticeler tevlid etmektedir. E ğer , bu 
kimseler, mutezili görü ş ü benimsemeye meyyâl olarak âhâd haberleri 
reddediyorlarsa, bu haberlerin, yaln ız bir kiş inin rivayet etti ğ i haber 
cinsinden olduğunu açıklamak zorundadırlar; çünkü mutezile, haber—i 
âhâ d ile bir ki ş inin haberini kasdetmi ş , yahut onu bu manâda .anla-
mış tır. Mutezilenin tan ınmış  imamlarından el—tlayyât, İntiş cir adh 
kitab ında (S. 55) bunu ş öyle açıklamış tır: "Biz adil bir kiş inin , haberi 
(haberu'l—vüludi'l—(âdl) nin huccet olarak kullamlabilece ğini kabul 
etmiyoruz". E ş—Sâfi<i de haber—i vâh ıdin tarifini yaptıktan sonra, 
onun huccet olarak kullandabilmesis  için baz ı  ş artlar ileri sürmü ş  ve 
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ş öyle demi ş tir: "Haberi rivayet eden kimsenin dininde sika, sözünde . 
 sıdk ile mar«, ne rivayet etti ğ ini iyi bilip anlar, lafız yönünden hadi-

sin manas ım bozacak şeylere vakıf, hadisi i ş ittiğ i ş ekilde harfiyyen ri-
vayet eder, manâ üzere rivayet etmez — çünkü mana 'üzere rivayet 
eder ve manay ı  bozacak ş eyleri de bilmezse, helali harama çevirebile-
ceğ ini anlamaz; fakat harfiyyen rivayet ederse, böyle bir endi ş eye 
mahal kalmaz-e ğer hıfzından rivayet ederse haf ız, kitab ından rivayet 
ederse onu iyi bellemiş , bir hadisin rivayetinde başkaları  ile birleşmiş  
ise, hadisinin onlar ın hadisine muvafık, mülâki olduğu kimseden iş it-
mediğ i ş eyi rivayet etmek suretiyle mudellis olmaktan ve sikat ın Haz-
reti Peygamberden rivayet ettikleri ş eye muhalif olarak hadis rivayet 
etmekten beri olmas ı  lazımdır. İş te bu ş artlar, kendisinden hadis riva-
yet ettiğ i kimsede de bulunmand ır ve bu hal mevsül olarak Hazreti 
Peygambere veya onun dûnundaki kimseye var ıncaya kadar devain 
etmelidir. Böyle olunca haber—i valnd huccettir" (er—Risdle, s. 370-371). 

Görüldüğü gibi haber—i vandi reddeden mutezile ile, onu baz ı  
ş artların tahakkuku ile kabul eden e ş—Safiernin bu çe ş it haberden an-
ladıkları  mana aynı' dır ve her ikisi de tek bir ki ş i tarafından nakledilen 
haberi kasdetmi ş tir. Buna göre, haber—i valndin dinde delil olarak kal-
lamhp kullanılamıyacağı  hususundaki münaka ş alarm mutezilenin zu-
huru ile ortaya ç ıktığı  gözönünde bulundurulursa, bu münaka şalarda 
söz konusu edilen haber çe ş idinin sadece bir ki ş inin haberi olduğunu, 
aziz ve ıneşhılr denilen haber çe ş itlerini bu münaka ş alarm ş umûlü 
içinde mütalaa etmemek gerekdi ğ ini kabul etmek icab eder. Bu bakını -
dan usûl kitaplar ında kesin bir ay ırım yapılmamış  ve haberi— valud 
ile , haber—i âhâd ayn ı  manâda kullan ılmış  olsa bile, bizim, birincisini 
bir kiş inin, diğerini ise birin üstündeki ki ş ilerin rivayet ettikleri haber-
lere tahsis etmemiz daha uygun bir yol olacakt ır. 

AIMERANA.— ,"Bize haber verdi" man:asma gelen abberana 
kelimesi, hadis rivayetinde râvinin hadisi hangi yollarla ald ığı m göS-
termek ve onu aldığı  kimseye isnad etmek için kulland ığı  tabirlerden 
biridir. Sıras ı  gelince üzerinde ayr ıca durulaca ğı  gibi, hadisin çe ş itli 
tahammül (ah ş ) yolları  vardır. Ravi, ya ş eyhin ağ zından bizzat hadis 
dinler (semtte); ya kendisi kitab ından ş eyhe okur (tarz — k ırâ'a); ya 
ş eyh bazı  hadislerin rivayeti için râviye izin verir (icâzet); yahutta 
hadislerini muhtevi bir kitap verir (muna'vele); ya uzakta bulunan Ta.- 
viye mektupla hadis yaz ıp gönderir (mukâtebe); ya ölümünden önce. 
hadislerini veya kitaplar ını  rivayet etmesi için râviye vas ıyette bulunur 
(va şıyyet); yahutta ravi ş eyhin ölümünden sonra ona ait baz ı  hadis 
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kitapları  bulur ve bu kitaplardan rivayet eder (vickle)4°, İş te bu çe ş itli 
yollarla raviye intikal eden hadislerin rivayetinde, râvi, hangi yolla 
hadis aldığı na delâlet etsin için al,berand, lıaddesend, semictu ve bunun 
gibi bazı  tabirler kullanır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, rivayet 
esnas ında kullanılan bu çe ş it tabirlerden her birinin mutlak surette 
delâlet ettiğ i değ işmez bir tahammul yolu yoktur. Ba şka bir ifade ile, 
herhangi bir tabirin, yukar ıda s ıraladığı mız tahammul, yollar ından 
herhangi birine tahsis olundu ğunu gösteren hiçbir kaide mevcut de ğ il-
dir. Bunun sebebi, hadisçiler aras ında, her tabir için belirli bir itti-
fakın olmayışı dır. Burada üzerinde durdu ğumuz aiıberand tabiri, bu 
konuda açık bir misal te şkil eder. S ırası  geldikçe ele al ınacak diğer ta-
birlerde de ayn ı  husus görülecektir. 

Alıberand kelimesi, hemen hemen bütün hadis tahammül yolların- 
da kullanılan tabirlerden biridir. Râvi, ş eyhin ağ zında!' bizzat dinle-
diğ i hadislerin rivayetinde alıberand kullamr41  Ancak bu, semâ yolu 
ile alınan hadislerin rivayetinde alıberand'dan başka tabirin kullaml-
mıyacağma delâlet etmez. Mesela el—tlatib, râvinin, şeyhten i ş ittiğ i 
hadisleri rivayet ederken semictu, baddesend, alıberand ve enbe'end ta-
birini kullanmak hususunda muhtar oldu ğunu söyler42. Fakat yine el-
IJatib'e göre, bunlar aras ında semictu tabiri en yüksek dereceyi al ır 
ve ondan sonra sıras ıyle baddeş end, 1.1addeseni, ve alıberand tabirleri 
Bununla beraber alıberand tabiri, diğerlerine, nisbetle daha çok kul-
lanılmış tır. Mesela Hammâd İbn Seleme, <Abdullah Ibnu'l—Mubürek, 
Huş eym İbn Beş ir, (Ubeydullah İbn Müs -4 `Abdurrazz4 ilin Hem-
müm, Yezid İbn Elirün, `Artır İbn `Avn,Yahyâ İbn Yalıy et-Temimi, 
İ shak İbn Rffliüye, Elif" Mes<üd Ahmed Ibnu'l—Furt, Muhammed İbn 
Eyyüb44  ve 	dilinden daha bir çok kimse, ş eyhten i ş ittikleri hadis- 

40. Tahammül yollan ile ilgili bu tabirler için ilgili olduklar ı  maddelere bakdraand ır. 
41. Bkz. es-Suyüti, Tedrib, s. 239. 
42. Bkz. el-Hatib el-Ba ğ düdl, 	 s. 283-2,84. 
43. Aynı  yer ve el-Hatib'ten naklen es-Suyiiti, Tedrib, s. 239-240. 
44. Yukarıda ismi geçen imamlardan Hammüd İ bn Seleme, 167 senesinde vefat etmi ş tir. 

Tercemesi için bkz. İbn Ebl Wıtim, Kittıbu'l-eerb ve't-ta' dil, I. 2, 140-142; ez-ZehebI, Tezkire, 
1.202-203; Ebü Nu'aym,Haye, VI. 249-257; İ bn Hacer, TelızIla, III. 11-16.`Abdullah İ bnu'l 
Mubürek'in tercemesi için bkz. 30 No. lu dipnot. Hu şeym İ lın Beş ir'in tercmesi için bkz. Ilm 
Ebi Ijütim, Kiffibu'l-cerk IV. 2, 115-116; el-Hatib el-Ba ğdüdi, rerltuı  Bağıltıd, XIV. 85-94; 
ey-Zehebi,Tezkire,I.248-249; İ bn Hacer, Tehz1b,XI.59-63.`Ubeydullablbn Müsi1 el-"Absi el-Küll, 
213 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. İbn Ebi ljütim, Kiffibu'l-cert ı , II. 2, 334-335; 
ez-Zehebl, Texkire.„ I. 353-354; İ bn .  Hacer, Tehlb VII. 50-53. 'Alıdurrazzük İbn Hemmüm, 
211 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bk ı . İbn Ebi Hâtim, Kiabu'l-cerlft, III. 1, 38-39; 
İ bn 	Vafeyiit, II. 385; ez-Zehebi, I. 1.364; İbn Hacer, Tehzib, VI. 310-315. Yezid İ bn 
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lerin rivayetinde, hemen hemen alıberanadan başka bir tabir kullan-
mamış lardır". Ancak Ibnu' ş—SalabL'a göre, afı berandnın yaygın bir ş e-

kildeki bu istimali, tabirin, ş eyhe okuma ((arz) yolu ile al ınan hadis-

lere tahsisinden öncedir'. Maamafih altberanamn ş eyhe okuma (`arz) 
yolunda istimali ve ona ıtlakı  üzerinde hadisçilerin ittifak etmedik-
lerini söyliyen yine ibnu's—Salat ı  lilmuş tur47 . Ona göre, `Abdullah ib-
nu'l—Mubarek, Yalıya Ahmed İbn Hanbel, en—Nesa'i ve 
diğer bazı  hadisçiler, ahberand ve benzeri tabirlerin (h addeşend ve en-

be'end gibi) (arz yolu ile alınan hadislerin rivayetinde kıı llanılamıya-

cağı m ileri sürmü ş lerdir; buna kar şı lık el—Butı ari mezhebinde olanlarla 

Bicaz ve K afelilerin ekseriyyeti, ez—Zuhri, Malik İbn Enes, Sufyan 
İbn (Uyeyne, Yalıya İ bn Sacid el—R.attan gibi n ıütekaddiminden olan 
imamlar ın sonuncuları  ahberand ve benzeri t abirlerin <aı .z metodunda 

kullanılmas ını  tecviz etmi ş lerdir". Bunların yanı nda yeralan üçüncü 
bir görü ş  ise ahberand tabirinin ıtlakını  tecviz etmi ş , lıaddeş e ıy,ii gibi 
benzeri tabirler için cevaz s ;Termemiş tir; bu da, e ş—Safici e 'ashab ının 

mezhebidir49. Muhammed Ibnu'l—Hasan el—Cevheri'nin aç ıkladığ ma 

göre, hadisçilerin ço ğu bu görü şü benimsemi ş lerdir; çünkü bu görü ş e 

sahip olan hadisçiler için ahberand tabiri, "bize haber verdi" mana- 

Hörön, 206 senesinde vefat etmi ş tir. Tercmesi için bkz. ez-Zehebl, Tezkire, I. 317-320; İbn 

Hacer, Tehzib, XI. 366. 369. 'Amr İ bn 'Avn, 225 senesinde vefat etmi ş tir. Tercmesi için bkz. 

ez-Zehebi, Tezkire, I. 426-427; İ bn Hacer, Tehzib, VIII. 86-87. Yahya et-Temin ıl, 226 senesinde 

vefat etmi ş tir, Tercemesi için bkz. ez.-Zehebi, Tezkire, I. 415-416; İ bn Hacer, Tehz1b,XI. 296- 

299. İ shak İ bn Itülrüye'nin tercemesi için bkz. 34 No.lu dipnot. Ahmed İbnu'l-Furöt bn Hâ-

lid ez-Zabbi er-Rözi, 258 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. İbn Hâtim, Kitabu'l-

cerk, I. 1,67; el-Hatib el-Ba ğ dödI, Târihu Bağ dcld IV. 343-344; ez-Zehebi, Tezkire, I. 544,-545; 

İbn Hacer, Tehzib, I. 66-67. Muhammed İbn Eyyüb İbn Yahya el -Beceli, 294 senesinde 

vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. ez-ZehebI, Tezkire, I. 643. 

45. El-Hatib el-Ba ğdödi, 	 s. 285; İ bnu' ş-Ş alala, `111iim ız'l-kadlz, s. 119; es-Suy- 

yüti, Tedrib, s. 240.-`Abdurrazzök, Ahmed İbn Harıbel'e, Ma`mer'den hadis rivayet ederken 

gaddfserıii Mdmer, fakat ba şkalarma riva etti ğ inde ıigerantı  Macmer der. Bu husus, ~red 

İbn Hanbere soruldu ğunda şu cevab ı  vermi ş tir: 'Abdurrazzök, bizim kaddesentı  tabirini 

daha çok sevdiğ imizi bildiğ i için bu tabiri kullamyor. Fakat kendisi dâima ahberand tabirini kul-

landığı  için de başkalarına riyayeti esnas ında 'bu tabiri tercih ediyor. Muhammed İbn Ebil-

Fevöris'den gelen ba şka bir habere göre, Hu ş eym, Yezid İbn Hâran, ve 'Abdurrazzük ahberand-

darı  başka tabir kullanmazlard ı  Eğ er bunlardan birinin rivayetinde kaddesentı  tabiri görülmüş se, 

bu muhakkak kâtibin hatas ından baş la bir ş ey değ ildir. Haberler için bkz. el-114lb el-Ba ğdödi, 

s. 285; ibnu' ş-Ş alüb,.`Ulfrmu'l-badiş , s. 119. 

46. Bkz. ibnu' ş-Salüb, `Ukmel-hadis, s. 120; es-Suyüti, Tedrib, s. 240. 

47. Bkz. `Illümu'/-lı ddiş , s. 123. 

48. Ayni yer. 

49. Aynı  yer. Keza bkz. el-Uatib el-Ba ğclâcli,"el-Kifriye, s. 297. 
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sırada bir kelime olmaktan ç ıkmış , "ben ş eyhe okudum, yani arzettim" 
malı:asma gelen bir alem olmu ş tur". 

İcazet ve mundvele yolu ile al ınan hadislerin rivayetinde de alıberana 
ve benzeri tabirlerin kullan ılması  baz ı  hadisçiler tarafından tecviz edil-
miş , bazıları  da, bu tabirlerle birlikte tahammül yolunu belirtecek bir 
ibarenin zikredilmesini uygun görmü ş lerdir. Malik İbn Enes, İbn Curayc, 
Ahmed İbn Iianbel -ve di ğer bazı  hadisçiler, akberana ve benzeri tabir-
lerin icdze ve mundvelede kullanılmasını  hoş  karşı lamamış lardır. Mesela 
Malik İbn Enes, "b ır senin el— Muvegta' adlı  kitab ın; yazdım ve karşı -
laş tırdım; bunun rivayeti için bana icazet ver; yaln ız rivayet ederken 
alıberana Malik mi diyeyim, yoksa kaddesena Malik mi?" diyen bir ş ahsa 
"hangisini istersen onu söyle" cevab ını  vermiş  tirs ı :  Ahmed İbn klanbel 
ise, Şucayb'm hadislerini", bir k ısmını  ona okuyarak, bir k ısmını  ondan 
dinleyerek, bir kısmını  da icaze ve munave/e ile alan el—Hakem İbn 
Nafi" e, "bütün bu hadiselerin rivayetinde akberand de" demi ş tir54. 
Bu haberler, icaze ve niunavele yolu ile alınan hadislerde de alıberana 
ve benzeri tabirlerin kullan ıldığı nı  göstermektedir. Bununla beraber 
Ibnu's—ş alah ve ona tabi olanlar, bu çe ş it rivayetlerde tahammül yolu-
nun açıklanmasını  daha doğ ru bulmuş lar ve hadisçilerin ekseriyyetle bu 
görüş  üzerinde birle ş tiklerini ifade etmi ş lerdir". Bu aç ıklama i ş i de, ra 
vinin, mesela akberand icdzeten yahut kaddeşend munaveleten ve benzeri 
ibareleri kullanmas ı dır. 

Ahberandn ın, mukatebe yolu ile alman haclislerin rivayetinde kul-
lanilmas ı  ise, el-Ley ş  İbn Satd, Man şar" ve diğer baz ı  hadisçiler tara-
fından tecviz edilmiş  olmakla beraber, baz ı  hadisçiler, bunu do ğru gör-
memiş leı  dir. 

50. Aynı  yer ve es-Suyöti, Tedrib, s. 246. 

51. El-ljatib el-Bağdödl, el-Kifdye, s. 333. 	 • 
52. Su'ayb İbn EM Hamza, 162 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. ey-Zehebi, 

Tezkire, I. 221-222; İbn Hacer, Tehzlb, IV. 351-352. 

Ebu'l-Yeman el-Hakem İbn Nrıfi‘, 221- senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. 

zg-Zehebi, Te'ZkIre, I 412; MizCı nıı 4/-i'tidii/, I. 581-582; İ bn Hacer, Te110, II. 441-443. 

54. El-Hatılı  el-BağdödI, el-Kifaye, s. 333. 
55. İbnu'ş ,-Salah, 	 s. 151; es-Suyiiti, TedrU#, s. 274. 

56. Mins& İbnu'l-Mu`temir es-Suleml, 132 senesinde vefat etmi ş tir. Tercmesi için bkz. 

eg-Zehebi, Tezkire, I. 142-143; İbn Hacer, TehzUt, X. 312-315. Bir haberde Sn'be'nin şöyle de-

diğ i nakledilir: "Mansiir bana bir hadis yaz ıp göndermi ş ti: Sonra onunla kar şı laş tım; bn hadis 

hakkında sordum ve bunu rivayet ederken kaddesenr desem olur mu? dedim. Bana, sana tandis 

etmedim mi? Sana bir lı dis yazdığı m zaman tandis etmi ş  olurum, cevab ım verdi". Bu haber 

için bkz. el-Hakim 	 Mdrifet 	 s. 261; el-Hatib el-Bağ dödI, el-Ki- 
faye, s. 337, 343; el-Irızi `Iyöz, el-Ilma` ila marifet uş ali'r-rivaye ve talcyldi's-sema', s. 85. 
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Yukarıda verilen izahlardan anla şı ldığı  gibi, bir rivayet ıstılahl 
olarak kullan ılan ahberand tabiri, hadisçiler aras ındaki görüş  ayr ılık-
ları  dolay ısıyle, hadisin alındığı  yola delâlet edebilecek bir mahiyet ar-
zetmemektedir. Bununla beraber, ş u da anla şı lmış  bulunulmaktad ır 
ki,' bu çe ş it tabirlerin kullamlışı nda her hadisçinin kendine has bir me-
todu vardır. Mesela bir hadisçi, mukcitebe yolu ile rivayet ettiğ i hadis-
ler için afıberand tabirinden ba şka bir ş ey kullanmaz. Bir ba şkası , att-
berandnın, yalnız car—Isircrat yolu ile alınan hadislerde kullamlabile 
ceğ ini ileri sürer. O halde, mühim olan mesele, hadisçilerin, bu konuda 
takip ettikleri yolu, yani tabirleri kullan ış larındaki metodu bilmektir. 
Eğer bu metot bilinirse, hadislerin en fazla hangi yollarla al ınıp rivayet 
edildiğ ini tesbit etmek çok kolayla şmış  olacakt ır". 

AtIBERANA. KIR İVATEN (ALEYH — Ş eyhe okumak suretiyle 
alınmış  olan hadislerin rivayetinde kullan ılan bir tabirdir. Hadis bir 
ş eyhe okundu ğu, yani car., edildiğ i zaman, ş eyh, ya okunam tasdik veya 
ikrar eder, yahutta ikrar makam ında süldıt eder. Hadisçiler, bu su-
retle şeyhin bilgisine ve tasvibine sunulmu ş  olan hadislerin rivayetin-
de kullan ılması  gereken tabirler üzdinde ihtilaf etmi ş lerdir. Baz ıları , 
seıni(tu, Isaddeseni ve allberanl gibi tabirlerin kullan ılmasını  tecviz eder- . 
ken, diğer baz ıları  da bunun caiz olmad ığı m ileri sürmü ş lerdir. Bu 
ikincilere göre, semi(tu tabiri, hadisin ş eyh tarafından zikredildiğ ine ve 
semictu diyen kimse tarafından da dinlendi ğ ine delâlet eder. Halbuki 

hadisi zikreden, onu daha sonra rivayet edecek ola ravidir ve 
dinleyen de ş eyhtir. Böyle bir durumda ravinin semictu demesi gerçe ğ e 
uygun de ğ ildir; daha do ğ rusu yalan beyand ır. Lladdeşentı  ve aiıberand 

tabiı leri de böyledir. İş te bu görü ş e sâhip olan hadisçiler, ravinin 
ş eyhi değ il, fakat ş eyhin ravinin okuduğu hadisleri dinleyerek tasvip 
ettiğ ine ve hadisin bu suretle ahud ığı na delâlet etsin için alıberand 
Isirit'aten caleyh veya Isaddesenii bircraten caleyh gibi ibarelerin kullan ıl-
masını  zaruri gör ınüş lerdiı ". 

AtIBERANI — Gerek alıberanc1 ve gerekse aiıberand lsircraten caleyh 

maddelerinde de aç ıklandığı  gibi, bir kı sım hadisçiler, alıberana ve ben 

zeri tabirlerin ş eyhe okuma ((arz) metodu ile al ınan hadislerin rivaye-
tinde kullandamayacağı m ileri • sürerlerken, di ğer baz ıları  da, bilhassa 

57. Meselii YAlyö İ bn Said el-Ranün'm İ bn Cureye ile ilgili şu sözü bu konuda bir örnek 

teşkil eder: " İ bn Cureyc ş'aclük bir kimse idi. ljadde§eni, dedi ğ i zaman bu seına`dır; alıberanii 

veya , abberani dediğ i zama bu kıra'att ır; Icide dediğ i zaman da, bu, sanki "rih" gibidir". Bkz. 

,el-Hatib el-Bağdödi, s. 302. 

58.. Ayni eser, s. 296-297. 
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alıberanayı  camt tahsis etmek suretiyle, ona, zâhirin hilâfma bir mana 
vermiş lerdir. Nitekim el—Cevheri'den nakletti ğ imiz bir habere göre bu 
tabir, onu (arda kullanan hadisçiler -nazar ında "bize haber verdi" 
manâsmdan ziyade "ona okuduk" veya "arzettik" manâsma gelen bir 
alem olmu ş tur (Bkz. AbberanA). 

"Bana haber verdi" manasma gelen ahberani tabirinin de, ahberana 
gibi `arta tahsis olunduğu, yahut, daha ziyade bu yolla al ınan hadis-
lerin rivayetinde kullan ıldığı  anlaşı lmaktadır. Bu tahsis, Malik İbn 
Enes'in ashab ından olan 'Abdullah İbn Vehb" tarafından açıklanmış -
tır ve diğer bazı  tabirler de bahis konusu edilerek ş öyle denilmektedir: 
"fladde şena dediğ im vakit, bu, ba şka kimselerle birlikte bizzat ş eyhin 
ağ zından iş ittiğ im hadislerdir. Haddeşeni dersem, bu da, yaln ız ba şı ma 
olduğum zaman ş eyhten i ş ittiğ im hadislerdir. Alaberana dediğ im vakit, 
ş eyhe ba şkaları  tarafından okunan (arzedilen) ve benim de bu esnada 
dinlediğ im hadislerdir. E ğer ahberani derseja ı , bu da, yalnız benim ş eyhe 
okuduğum hadislerden ibarettir" 60. 'Abdullah İbn Vehb'in bu aç ıkla-
masmdan anla şı lıyor ki, I,taddeş enCt ve baddeşeni tabirleri, ş eyhin ağ -
zindan i ş itmeğe, yani hadis tahammül yollarından semaca delâlet etti ğ i 
halde, alı berana, ve ahberani tabirleri, ş eyhe `arta veya k ı rk"ı 'ata delâlet 
etmektedir. Şu var ki, ahberani tabiri, bir topluluk huzurunda ş eyhe 
okunan hadislerin rivayetinde, ahberani tabiri ise, râvinin yaln ız ba şı na 
ş eyhe okuduğu hadislerin rivayetinde kullan ılmış tır. Hadis usûlü ile 
ilgili me şhur kitap sahibi el—Hakim Ebü (Abdillah (O. 405) ayn ı  konuya 
temasla ş öyle demi ş tir: "Benim rivayette ihtiyar etti ğ im ve şeyhleri-
min ekserisi ile muasırım olan imamlar' ın ittifak ettikleri görü ş : Mu-
hadisten yaln ız ba şı na ve lafzan alan ş ahsın, 1.1addeseni fulan ; rnuhad-
disten ba şkalanyle birlikte ve lafzan alan ş ahs ın, baddesena fulan 
bizzat muhaddise okuyan ş ahsın ahberani fulan ; muhaddise okunur-
ken haz ır olan ş ahsın da alıberana fulan demesidir6°. El—Wkim'in bu 
ifadesi, daha önce (Abdullah İbn Vehb'ten nakletti ğ imiz görüşün ay-7 

 nı dır. 

AtIBERANI FULA.NUN MUKATEBETEN— Mektupla ş ma yolu 
ile alınan hadislerin rivayetinde kullan ılan tabirlerden biri olan bu ibare 
"fulân kimse mektupla bana haber verdi" manâs ıng gelir. Bu çe ş it ri . 

59. 'Abdullah Ibn Vehb İbn Muslim el-Fikri el-Ruraş i, 197 senesinde vefat etmi ş tir. Ter-
cemesi için bkz. Ibn Ebi I âtim, Kitübu'/-cerb, II. 2, 189-190; Ibn Iiallikân, Vafeyiit, II. 240-- 
242; ez-Zehebi, Tezkire, I. 304-306; Ibn Hacer, Tehzib, VI. 71-7 4. 

60. Bkz. es-Suy-84, Tedrlb, s. 249. 

61. Bkz. Ma`rifet 	 s. 260. 
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vayetlerde altberatta ve baddeşena tabirlerinin kullamlmas ım tecviz et-
miyenler, tahammul yolunun rivayette açuslanmas ı  bakımından alıbe-
rata fulCatun mukCitebeten veya kitübeten yahutta ketebe ileyye fuldnun 
gibi tabirlerin kullanılmasını  zaruri görmü ş lerdir. ibnu' ş --Ş alülr'a göre, 
taharri ve nezahet ehlinin mezhebinçle do ğ ru ve lâyrk olan da budur 62. 

AR.VA'L—ESA 	(Bkz. A ş alAru'l—es 

`ALİ— `Ali, lugatta birinci babtan fâil olup masdar ı  (u/uvdnr. Yük-
sek olan nesneye denir. Ş an ve şeref sahibi kimseye ciaiyu'l—kdb ıtlak 
olunur ki Ş erif manasmad ır63 . 

Bu manâyd uygun olarak, hadis ıstı lahında <d//, bir çe ş it isnad ın 
sıfatı  olur ve rivayetin, gerek Hazreti Peygambere ve gerekse me şhur 
hadis inı andarından birine veya sahih kitaplardan birinin rivayetine, 
râvi sayı sımn azlığı  dolayı sıyle yak ın olması  halinde isnâdm kazand ığı ' 
yüksek değeri ifade eder. Bu, bir bak ıma haberin kayna ğı na en kısa 
yoldan ula şmak manâsma gelir ki, bu k ısalık, tabiatiyle isnâdta râvi 
adedinin azlığı  ile mümkün olur. E ğer bir isnâdta yer alan ricalden her 
birinin kendi cihetinden bir hata yapmas ı  gözöniiıı de bulundurulursa, 
ricalin bir isnâdta ço ğ alması  halinde hatamn da o nisbette artabilece ğ i, 
buna kar şı lık daha az rical ile rivayet edilen bir hadiste daha az hata 
yapı lacağı  tabiidir". Bu bak ımdan cu/uv, isnâda yüksek bir de ğer ka-
zandım. Hadis imamlar ı  teli isnâdta rivayet eden kimselerden hadis 
almak için me ş akkati' seyehatlar ı  bu sebepten ihtiyar etmi ş lerdir.,Alr-
med İbn Hanbel, bunu şu sözleriyle açıklamış tır: "Ali isnâd talebi, 
bize seleften kalan bir sünnettir" 65. Filhakika, bunun örneklerini gerek 
Hazreti Peygamberin hayat ında ve gerekse sahabe ve tâbi'ün devirlerinde 
görmek mümkündür. El—Il kim Ebû `Abdillah, Enes İbn ?vnlik'ten 
ş öyle bir haber nakletmi ş tir: "Hazreti Peygambere herhangi bir ş ey 
sormaktan 'nehyolunmu ş tuk. Bu, sebeple bir bedevinin ona gelip baz ı  
ş eyler sormas ı  ve bizim de bunu dinlememiz ho ş unauza gidiyordu. Bir 
gün böyle bir adam geldi ve dedi ki: Ey Muhammed, bize habercin geldi 
ve senin Allah tarafından gönderildiğ ini söyledi; sen böyle diyormuş -
sun. Hazreti Peygamber, evet do ğ ru deyince bedevi suallerine devam 
etti ve Allah Ta'âlâ ile Islâm' ın ş artlar ına dair bir çok sual sordu; öğ -
reneceğ ini öğrenip oradan ayr ıldı ' 66. El—Hakim, haberi naldettikten 

62. Bkz. `Intımu'l-bıtd1.1, s. 154-155. 
63. Kamus terce ırısi, IV. 1088. 

64. Krş . 	 s. 231. 
65. Bkz. es-Suyfrti, Tedrib, s. 359. 
66. Haberin tam metni için Uz. Marifet `ttlaıni71-1>cıdtş , s. 5. 
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sonra ş öyle der: "Bu hadis Muslim'in şallib7inde yer atmış  olup, âli 
isnâd talebinin caiz oldu ğuna delâlet eder. Bedevi, Allah' ın üzerlerine 
farz kıldığ i ibadetleri Hazreti Peygamberin elçisinden ö ğrenmiş  olmakla 
beraber, bununla iktifa etmemi ş , Hazreti Peygamberin bulundu ğu 
yere seyehat ederek elçinin haber verdiklerini bizzat onun a ğ zından 

Buna benzer seyehatler sahabe devrinde de görülür. Yine el-Hakim-
in bir haberine göre, Ebü Eyyüb M ı sır'da bulunan c1413a Ibrı  
cAmir'e bir hadis sormak için Medine'den M ışı r'a gitmi ş  ve o hadisi so-
rup öğ rendikten sonra tekrar Medine'ye dönmü ş tür. El-11akim'in ifadesi-
ne göre, o s ıralarda bu hadisi Hazreti Peygamberden i ş iten Ebü Eyyüb 
ile cUlOı a İbn cAmir'den ba şka sahabi kalmamış tı . Bununla beraber Me-
dine'de hadisi ikinci elden alan kimseler de yok de ğ ildi. Ebü Eyyüb, 
hadis üzerindeki tereddüdünü izale etmek için M ışı r'a gitmeden bu kim-
selere ba şvurabiliı di., Fakat o, bununla iktifa etmemi ş  ve hadisi bizzat 
Hazreti Peygamberin a ğ zından iş iten .(U1A3a'ya dan ış mak için Mışı r'a 
gitmiş tir". 

İsnadta (u/uv, beş  kasımda mütalaa edilmi ş tir: 

1. Güvenilir bir isnadla Hazreti Peygambere olan yak ınlıktır. Bu 
yak ınlık, Muhammed İbn Eslem et.-Tiisrnin ifadesine göre Allah'a 
yakınlık gibidir. Çünkü isnadm yakınlığı , Hazreti Peygambere yak ın 
lıktır; Hazreti Peygabere yak ınlık ise, Allah'a yak ınhktır69. Bu k ısım, 
(uluvvun en yüksek derecesini te şkil eder ve buna culuvvi mutlak denir". 

Burada şu hususu da belirtmek gerekir ki, <al isnâdta aranmas ı  
icabeden en mühim ş art, isnadm zay ıf olmamas ı , hele içinde sahabeden 
hadis iş ittiğ ini iddia eden yalanc ılaı m bulunmamas ıdır. İbn Hudbe, 
Dinar, Ilarra ş , Nucaym İbn Salim, -Ya% ibnu'l-E ş dalF ve Ebu'd-
Dunya ,el-E ş ec gibi baz ı  kimseler, sahabeden baz ılarına mülakı  olduk-
larını  ileri siii-erek onlardan baz ı  hadisler rivayet etmi ş lerdir. Bu suretle 
isnadları  culuv mertebesini kazanm ış  olmakla beraber, zay ıfhkları  do-
layı sıyle hiçbir değer ifade etmezler ve tabiatiyle daha sa ğlam olan nd-

zil isnadlar, bu çe ş it %ii isnâdlara tercih eclilirler 71 . 

Bazı  hadis eserleri gözden geçirilecek olursa nâzil isnâdlar yar ım-
da %H isnadlar ın da yer aldığı  kolayca görülür. Mesela Malik İbn Enes'in 

67, Aynı  yer. 

68. Aynı  eser, s. 7-8. 

69. ibnu's—Ş aM1,, `11Kımu'1—hadiş , s. 231-232. 

70. Bkz. İbn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 79-80 

71. Es—Suyfig, Tedrib, s. 360. 
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role ısnad ı  ikilidir; yani İ mam Malik ile Hazreti Peygamber aras ı nda biri 
sahabi biri tabi'i olmak üzere iki ravi halkas ı  yer almış tır. El—Bu4ari, 
sayıları  22 yi bulan baz ı  hadisleı i, Hazreti Peygamberden yaln ız üç 
râvi vas ı tasıyle nakletmi ş , baz ı  hadislerin isnadında ise râvi sayısı  do-
kuzu bulmu ş tur. El—Butı ari'den ,sonra gelen hadisçilerin <all isnâd-
larmdaki râvi say ı sı  daha da artmış tır; bu artış , tabiatıyle, her gelen yeni 
nesille ve Hazreti Peygamber devrinden uzakla ş tıkça fazlala şmış tır. 
Mesela 256 H. •senesinde vefat eden el—Bubarrnin en 'an isnad ı , biraz 
önce de kaydetti ğ imiz gibi, üçlü iken, 911 H. senesinde vefat eden Ce-
lalu'd—Din es—Suyfiti devrinde onikili olmu ş tur. Es—Suyi'4I bu konu ile 
ilgili olarak ş öyle demektedir: "Bu devirde bize ve bizim eMsalimize 
sema< yolu ile ve muttas ıl isnâdla sahih olarak gelen hadislefin en <MI 
olanları , bizimle Hazreti Peygamber aras ında oniki râvisi bulunan is-
nadlard ır. Araya icazet girmi ş  olan hadislerin isnadlar ı  onbirli, 
biraz zayıf olmakla beraber yalan say ılamıyacak olanlar onludur...' 72. 

(Uluvvun en yüksek mertebesi olarak aç ıklamağ a çalış tığı mız bu 
kı sım, el—Hakim Ebü =Abdillah tarafmdan tenkide tâbi tutulmu ş  ve 
her nedense, râvi adedinin azl ığı  dolayı sıyle tezahür eden Hazreti Pey- . 
gambere yakınlık, matlub olan <uluvden addedilmemi ş tir. Kitab ında <üli 
isnâd talebiyle ilgili baz ı  haberleri zikrettikten sonra <uluvvun bilinmesi 
konusuna geçmi ş  ve ş öyle demi ş tir: " İ snadlardan cali olanlar ın bi-
linmesine gelince, bunlar, ava ımn zannettiğ i gibi, ravi say ı sı  bakı mın-
dan Hazreti Peygambere yak ın olan isnadlar değ ildir". El-11akim'in 
bu ifadesi herhangi bir izaha lüzum hissettirmiyecek kadar aç ıktır. 
Ancak, bu ifadeyi takip eden misaller, üzerinde dikkatle durulmas ı  
gereken bir hususiyet arzeder. El-1:lakim bu misallerin birincisinde 
kendisine <Mi olarak ula ş an bir isnâd verir. Bu isnâdta culuv, Eb ıl Hudbe 
İbrahim İbn Hudbe'nin Enes İ bn Malik'ten rivayeti itibariyledir. Keza 
bunu takip eden misallerde <Abdullah İbn Dinar'm Enes'ten, Milsii 
İbn `Abdillah et—Tavil'in yine Enes İbn Malik'ten, Ebu'd—dunya <0§- 
naan Ibnu'l—tlattalı 'm <Ali İbn Ebi Talib'ten rivayetlerini zikreder. 
El—Wikim'e göre, bu ve buna benzer isnâdlarla ihticac olunmaz; hiç 
bir hadis imamının musnedinde bunlardan nakledilmi ş  tek bir hadis 
yoktur. O halde ricalin say ısına göre de ğ il fakat anlayış a göre bilinen 

isnâd daha ba şka'bir ş eydir. Çünkü öyle isnâdlar vard ır ki, ravi 
sayısı  yedi ile on aras ında değ iş tiğ i halde dörtlü olanlardan daha calidir. 
Bu esasa istinaden, mesela Muslim'in de ş abib'inde yer alan el—A<me ş 'in 

72. Aym yer. 
73. Bkz. Mdrifet cularrti'l-hadis, s. 9. 
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"dört ş ey vardır ki, bir kimsede bulunursa o kimse münaf ık olur" hadi-
si", yedi râvili bir isnâda sâhiptir ve bu isnâd calidir. Çünkü buradaki 
yakınlık Süleyman İbn Mihr•an el—A<me ş 'e olan yak ırılıktır ve hadis 
el—A`me ş 'in hadisidir; el—A<me ş  ise hadis imamlar ından biridir. Buna 
göre culuv, sahih bir rivayette, hadis imamlar ından birine az bir râvi 
sayı sıyle yakınlıktan ibarettir". 

hulâsa etti ğ imiz bu görüş , culuvvü, yalnız hadis 
imamlarından birine olan yak ınlık ş eklinde ortaya koymakta, fakat 
Hazreti Peygambere olan yak ınlığı  <uluvden saymamaktad ır. Daha 
sonraki mustalahul—hadis müellifleri, yukar ılarda da zikretti ğ imiz gibi, 
culuvvü be ş  k ı sma ayırmış lar ve Hazreti Peygambere olan yak ınlığı , 
culuvvün en yüksek mertebesi olarak tavsif etmi ş lerdir. El—Hakim bu 
kısmı  reddederken zay ıf olan %ii isnadlar ı  misal olarak göstermi ş tir. 
Halbuki daha sonraki müellifler, sahih olan rivayetleri bahis konusu 
ederek bu çe ş it rivayetlerde Hazreti Peygambere yak ınlığı  culuvvün 
en yüksek derecesi saym ış lardır76. 

2. cUluvvün ikinci kısmı , el—A<me ş  (Ö. 148), Hu ş eym (Ö. 188), 
İbn Curayc (Ö. 150), el—Evzâci (Ö. 157), Malik (O. 179), Şube (O. 160) 
ve emsali hadis imamlar ından birine, râvi say ı sının azhğı  dolayı sıyle 
ortaya ç ıkan ve el—Vakim'in de bahis konusu etti ğ i yakınl ıktır. Bu 
kı sımda, Hazreti Peygamberle hadis imam ı  aras ındaki râvi sayısının 
azlığı  veya çoklu ğu nazarı  dikkate alınmaz; bu arada râvi say ısı  çoğ al-
mış  olsa bile, <uluv, hadis imam ı  ile daha sonraki devifierde hadisin son 
râvisi aras ındaki yakınlık ile te ş ekkül eder". 

3. Üçüncü k ı sım, Kutub—i Sitte gibi mutemed kitaplar ın rivayet-
lerine nisbetle olan culuvdür. Bu, daima bir <uluvv—i mutlak olmad ığı  
için İ bn Dakik el—cid taraf ından cu/uvvu't—tenza ismiyle tesmiye 
olunmu ş tur75. `Uluvvün bu derecesini biraz aç ıklamak gerekirse denile-
bilir ki: Bir râvi, mutemed kitaplardan birinin tarik ı  ile bir hadis ri-
vayet etmi ş  olsa, isnadı , bir başka tarikla rivayet etmesi halindekine 
nisbetle daha nazil olacakt ır. Mesela et—Tirmizi, <Ali İbn Huer'dan; 
o, Halef İbn TJalife'den; o, liumeyd el—A<rac'tan; o, <Abdullah Ibnu'l-
liaris'ten; o da İbn Mescüd'tan "Allah Ta'ala, Müsâ (A.S.) ile konu ş tuğu 
zaman Hz. Musa'nın üzerinde yünden bir cübbe vard ı" hadisini rivayet 

74. Bkz. I. 78. 
75. Bkz. el—Hakim, Mdrifet 	 s. 11. 
76. El—ljükim'in görü şü ile ilgili kısa bir itiraz için bkz. Ibnu' ş-Şalgı , 	 s. 232. 

77. Es—Suyüti, Tedrib, s. 363. 
78. Aynı  yer. 
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etmi ş tir". Bir kimse et—Tirmizi tarik ıyle bu hadisi rivayet etse, o kimse 
ile Halef İ bn Halife aras ında mesela dokuz râvi bulundu ğu halde, bir 
cüz sâhibi olan Hasan İ bn cArafe vas ı tas ıyle rivayet etse kendisiyle 
Halef aras ında yedi ravi bulunacak". Bunu, ş öyle bir ş ema ile göstermek 
meselenin daha kolay anla şı lmasını  sağ layacakt ır: 

Hz.Pegamber  

/bn /Mm ciid. 
■■•■•10.111■••• 

Ibnu'l- 
41 la 

F 
şumeyd el-Ac ree 

Falef Ib ı ll tialife 

İ  
7 el-Hasan İ bn, 	<Arar. 	9 cill İ bn Şucr  

ı  
6 	Râvi 	 8 'Râvi (et-Tirmizi)  

i 
5 	Râvi 	 7 Râvi 

-1--  

	

4 Râvi 	 6 Râvi 
-T-  

	

3 Rild 	 5 Râvi 

2 	Râvi 	 4 Râvi 

	

-1-- 	 . 
1 	Râvi 	 3 Râvi 

2 Râvi 

1 Râvi 

79. Bkz. Sunen, IV. 224 

80. Yedi veya dokuz ki ş ilik bu rivayet, Hicri 806 senesinde vefat eden el—lraVye göredir. 

Bkz. et—Takylel ve'1-44 (`Uliimu'l—bad4le birlikte, IIaleb 1350 s 217-218). 
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liz.Peylfsaaber  

Enes İ bn 113.1i1. 

ljusleyd 

El-   

Ş emada görüldü ğü gibi, el— <Iraki, Hazreti Peygamberin Hz. Müsa 
ile ilgili bir hadisini et—Tirmizrnin el—Camicindeki tarik ıyle aldığı  zaman, 
kendisiyle Halef aras ında et—Tirmizi de dahil dokuz râvi bulunmaktad ır. 
Fakat aynı  hadisi el—Hasan İbn cArafe'nin cüz'ünden ald ığı  zaman ken-
disi ile Halef aras ında yedi râvi vardır. Yani isnâd di ğerine nisbetle 
<alidir. Buna culuvv—i nisbi denir. Maamafih İ bn 'At afenin cüz'ü tari-
kıyle gelen isnâd da bizatihi mutlak `Midir. Zira el—eIraki ile Hazreti 
Peygamber aras ındaki yakınlık buna delâlet etmektedir; hadisin bun-
dan daha `Mi bir senedi yoktur". 

`Uluvv—i nisbl, rivayetteki duruma göre dört ş ekilde tezahür eder 
ve her biri ayrı  ayr ı  isimler al ır. 

a) Bunlardan birincisi murnifalcattır. Bu, mutemed kitaplardan 
birinin musannıfının ş eyhine, daha 'an bir ba şka senedle vusaldür. Me-
sela: 

Ravi 

Rami 

-T- 
Ravi 

Râvi 

Ravi. 

Musannıf el—Buhari, ş eyhi Muhammed İ bn `Abdillah 
tarik ıyle bir hadis rivayet etmi ş tir. Bir kimse, el—Buharl tarik ıyle de ğ il 
de onun ş eyhi el—Ensarrnin kitab ına varan bir ba şka tarikle bu 
hadisi rivayet etmi ş  olsa, isnad ı  el—Buharrye nisbetle %il oldu ğu gibi, 

81. Aynı  yer. 
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ş eyhi el—En ş âri'den rivayet etmek hususunda el—ButAr ı  ile aralar ında 
muvq.alcat olmuş  olur. 

b) `Uluvv—i nisbrnin ikinci ş ekli bedeldir ve buradaki muvafakat, 
musannıfın ş eyhinin ş eyhi üzerinde olur. Yukar ıda verdiğ imiz ilk ş ema 
bedele misal te şkil eder. El—gral$1, bir ba şka tarikla et—Tirmizrnin 
şeyhinin ş eyhine vas ıl olmuş tur ve et—Tirmizi ile aralar ındaki muvafa-
kat, onun ş eyhinin ş eyhinde vukubulmuş tur. 

c) <Uluvv—i nisbinin üçüncü ş ekli musCıviitt ır. Bu, kitap sahibi 
ile Hazreti Peygamber veya sahabi aras ında kaç ravi varsa, bir kimse-
nin, bir ba şka tarikla Hazreti Peygamber veya o sahabiye kadar ayn ı  
sayıdaki raviler vas ıtasıyle o hadisi rivayet etmesidir. 

d) Bu musavat, ravi ile de ğ il de ravinin ş eyhi ile kitap sahibi ara-
sında olursa buna da mu ş etfaba denir ve culuvv—i nisbinin dördüncü 
ş eklini te şkil eder". 

4. `Uluvvün dördüncü k ı smı , ravinin diğer bir isnâdtaki raviye 
nisbetle erken ölmesi halinde te ş ekkül eder. Bu durumda mesela, iki 
isnâdtan birinde di ğ erine nisbetle ravi say ı sının az olmas ı  bahis konusu 
değ ildir. Ibnu' ş —ş alah, üç ravi vas ıtasıyle el—Beyhaki (Ö. 458) den, 
onun da (O. 504) den ı ivayetini misal olarak zikretmi ş  ve bu 
isnadın yine üç ravi vas ıtas ıyle Ebrı  Bekr İbn Halef (Ö. 487) den, onun 
da el—Uakim'den rivayetine nisbetle `al' oldu ğunu söylemi ş tir83 . 

1 
el-Beyb 

0.4 8 

Ray' 

Râvi 

Râvi 

İ  
İbn Ja1ef 
(0.487)  

İ  
Râvi 

Râvi 

Râvi 

e1-FJ .kin 

/bnu 9-Şa1i4 
(0.643) 

82. İbn 	 s. 234; es—Suyütl, Tedrlb, s. 363-364; İbn Hacer, Nutt- 
betu'l—fiker ş erhi, s. 81. 

83. Ibnu'ş—Ş ala4,`Ultimu'l--/zadiş , s. 235-236. 
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Ş emada görüldüğü gibi, Ibnu's—Ş alabla el—IJakim aras ında iki 
rivayet zinciri vard ır ve her iki zincirdeki râvi halkas ı  aym sayıdadır. 
Bununla beraber, ibnu's— ş alab.'m el—Beyhaki tarik ıyle aldığı  rivayet 
senedi, İbn ?alet' tarikıyle aldığı  rivayet senedine nisbetle calidir; çünkü 
el—Beyhaki, İbn ijalef'ten 29 sene önce vefat etmi ş tir. 

Bu culuv, bir râvinin di ğer bir râviye nisbetle erken ölmesi halinde 
bir isnâd için verilen hükümdür. Yani burada iki râvinin veya iki ş ey-
hin vefat tarihleri nazar ı  dikkata al ınarak yapılmış  bir kıyas vardır. 
Bazan da böyle bir k ıyasa gidilmeden tek bir isnâd üzerinde durulur ve 
şeyhin ölümünün takaddümü halinde senedin cali oldu ğuna hükmedilir. 
Çünkü ş eyhin ölümünün tekaddümü ile, ondan yap ılan rivayet aras ına 
uzun bir zaman girmi ş tir. Baz ılarına göre bu zaman 50, di ğer bazılarına 
göre de 30 sene olarak tesbit edilmi ş tir. Bir ba şka ifade ile râvi, ş eyhin 
ölümünden 50 veya 30 sene sonra rivayet etmi ş  olursa isnâd cali olur". 

5. (Uluvvün be ş inci k ısmı , râvi sayı sı  yine aynı  olmak üzere, bir 
ş eyhten i ş iten iki râviden birinin, diğ erine nisbetle ş eyhini daha evvel 
iş itmesi ile te ş ekkül eder. Yani bir ş eyhterı , râvilerden biri altm ış , di-
ğeri kırk sene evvel hadis i ş itmiş  ise, birincisi di ğ erine nisbetle cali sa-
yılır. Bu çe ş it culuv, bilhassa ah ır ömürlerinde ihtilâta maruz kalan 
güvenilir ş eyhlerden hadis alınmas ı  halinde de ğ er kazanır". Zira semacı  
tekaddüm eden râvi, ş eyhini hal—i sıhhatinde, semacı  teahhur eden 
râvi ise, onu hal—i ihtilât ında i ş itmiş  olur. Bununla beraber, bazan da 
ş eyhin, ilk rivayetinden sonra itkan ve zabt derecesine bali ğ  olduğu 
gözönünde bulundurularak, sema`ı  taahhur eden râvi can say ılır. Ancak 
bu culuv, culuvv—i manevidir". 

İbn Tahir ve İbn Dakikı 'l—</d, culuvvün dördüncü ve be ş inci kı -
sımlarında yer alan tekaddüm—i vefat ve tekaddüm—i sema' ı  tek bir 
kı sım içinde mütalaa etmi şler, buna karşı lık el—Buljari ve Muslim ile 
diğer baz ı  meşhur kitaplara az bir râvi say ı sı  ile vüsülü, culuvvün başka 
bir kısmı  olarak zikretmi ş lerdir. Ayrıca, nadiren bulunan ve zikrinde 
zaruret görülen (aziz hadisler de hangi yönden rivayet edilirse edilsin 
call sayılmış tır". 

84. Ayın yer. 

85. Ihtilüt, "bir adamın akıl ve şuuru filsid olmak manasında müstameldir. Akl ı  ve şuuru 
fesada uğ ramış  kimse hakkında iloalata'r-raculu denir" (Kamus tercemasi, III. 46). Daha geniş  
bilgi için bkz. 

86. Bkz. es-SuyütI, Tedrib, s. 266-267. 

87. Aynı  yer. 

37 



`ARZ — Lugatta, bir ş eyi bir kimseye göstermek, ibraz ve izhar et-
mek manas ına gelen `arz kelimesi", hadis 'sulak' olarak, ravinin, elinde 
bulunan hadisleri ş eyhine okuması  (arzetmesi) manas ında kullanıl-
mış tır. Bu bakımdan, hadisçilerin çoğuna göre `arz , "ş eyhe okumak" 
ş eklinde ifade edebilece ğ imiz el—K ıra'atu <ala'ş —ş eyh tabirinin tam kar-
şı lığı dır. Bununla beraber İbn Hacer, k ıraatla `arz aras ında umum husus 
farkı  olduğuna i ş aret etmi ş , (cı ron ancak k ıra'at yolu ile tahakkuk ede-
bileceğ ini, fakat her k ıra'atta (cırz gayesinin bulunmad ığı nı  söylemi ş se 
de", bu fark, hadis tahammülü metodunda <cır'ın umumiyetle kıra'at, 
veya kıra'at ın `arz manas ında anlaşı lmas ına engel olmam ış tır. Esasen 
hadisçiler aras ında da bu konu ile ilgili herhangi bir ihtilaf mevcut 
değ ildir. 

Ravinin, ş eyhe hadislerini arzetmesi, ya bizzat onun, yahutta ş ey-
hin huzurunda bulunan bir ba şka ş ahsın ş eyhe okumas ı  ve râvinin 
de okunan hadisleri dinlemesiyle olur. Keza okuma i ş inin kil aptan veya 
katmadan yap ılması , yahut ş eyhin, okunan hadisleri kitaptan veya h ıf-
zından takip etmesi aras ında hiçbir fark yoktur ve hangi ş ekilde olur-
sa olsun, `arz tahakkuk etmi ş  olur". 

yolu ile alınan hadislerin rivayetinin caiz olup olmadığı  mesele-
si, hadisçiler aras ında, bir kaç isim müstesna, ihtilaf konusu olmamakla 
beraber, <cimn hadis semac ı  karşı sındaki mertebesi, hadisçilerin üç mez-
heb üzerinde toplanmalar ına yol açmış tır. 

Bunlardan birincisi, <amn, sema` mertebesinde ve ona e ş it dere-
cede olduğu görüş ünü savunanların mezhebidir. İkincisi, `arta semaca, 
üçüncüsü ise, sema` ı  `arta tercih edenlerin mezhebleridir". 

`Arz ile sema(  aras ında hiçbir fark görmiyen ve cargn bizatihi 
sema< oldu ğunu söyliyen hadisçilerin ba şı nda Medine ehlinden 'Abdur-
rahman <Ikrime93, İbn Ş iha'b ez—Zuhri", Rebicatu'r- 

88. Ibn Manzür, Lisanu'l=Arak VII. 168; Kamus tercemesi, II. 1266. 

89. Bkz. Fetb,u'l—bari biserftı  Ş akild'I—Buljeiri, I. 110. 

90. ibnu'ş—Ş aMb, `Ultimu'l4adis, s. 122; es—Suyiiti, Tedrib, s. 242. 

91. Bkz. es—Suyiiti, Tedrib, s. 243. 

92. 'Abdurralmuın Ibnu'1-1.1tiri ş , 143 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. İ bn Hacer, 

Teksif), VI. 156-158. 

93. ‘Ikrime el—Medeni 	107 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. ez—Zehebi, 

Teskire, I. 95-96; Ibn Hacer, Tehsib, VII. 263-273. 

94. İ bn Ş iUb ez—Zuhri, 124 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. İ bn I-JalliUn, Va-

feyrit, III. 317-319; Ebü Nucaym, Ij ı lye, III. 360-381; ez—Zehebi, nribu'l—ıslıim, V. 136-152; 

Tezkire, I. 108-113; nın Hacer, Tehalt), IX. 445-451. 
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Rey", el- `Ala' İ bn cAbdirralıman", Yahya İbn Said el-An ş kl", 
İ bn cUrva", Muhammed İ bn cAmr el-Ley ş i99, Malik İbn Enes9°, 

Mekke ehlinden cAlkama İbn Rays cAmir İbn Ş erMı il 
eş-Ş acbil°2, el-Hasan İbn ş Mi11 İ bn 1-.1ayy°9 3, Basra ehlinden KaMde 
İbn Di'üme"4, Ebu'l- Ziyü'd İbn Firfız'" Kehmes i'bnul-ljasani", 
Sacid İ bn Ebi cAriibeun, M ı s ır ehlinden 'Abdurrahman İbnu'1-Kâs ımı os, 

E ş heb İbn cAbdi'1-cAziz 109, <Abdullah İbn Vehbl", 'Abdullah İbn 
cAbdi'1-1-.1akem"' gelir" 2 . 

95. Rebl'atu'r-Re'y, İ bn Ebi cAbdirrahman 136 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. 

İ bn Hallikân , Vafeyöt, II. 50-52; ez-Zehebi, Tezkire, 1. 157-160; İbn Hacer, Tehzib, III. 258- 

259. 

96. El-cAIA' İ bn cAbdirahman, tercemesi için bkz. ez-Zehebl, 	 III. 102-103; 

İ bn Hacer, Tehzib, VIII. 186-187. 
97. Yahyrı  İ bn Sa‘id el-Ensfti, 143 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. ez-ZehebI, 

Tezkire, I. 137-139; İbn Hacer, Tehzib, XI. 221-224. 

98. Hiş ftn İ bn 	İ bni'z-Zubeyr /bni'l-'.Av~, 146 senesinde vefat etmitttir. Tercmesi 

için bkz. ez-Zehebi, Tezkire, I. 144-145; İ bn Hallikân, Vafeyat, V. 129-130; İbn Hacer, Tehzib, 

XI. 48-51. 

99. Muhammed İ bn 	el-Ley ş i, 144 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. ez-Ze- 

hebI, 	 'Will, III. 673-674; İ bn Hacer, Tehzib, IX. 375-377. 

100. Malik İ bn Enes, 179 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. İbn Ebi Wıtim, Tak. 

dimetu'l-cerh, s. 11-32; Elı ii Nu'aym, Ijı lye, VI. 316-355; İ bn Iallikân, Vafeyöt, III. 284-287; 

ez-Zehebi, Tezkire, I. 207-213; İbn Hacer, Tehzib, X. 5-9. 

101. 'Alhame İ bn Iays en-Naha`i, 62 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. e ş-Zeheld, 

Tezkire, I. 48-49; İbn Hacer, Tehzib, VII. 276-278. 

102. "Amir İ bn ş erMtil e ş-Ş a`bi Ebfi 'Atar, 103 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. 

el-Bağ dfı di, Töribu Bağad, XII. 227-233; Ebil Nu'aym, Ijı lye, IV. 310-338; İ bn 

Vafeyöt, II. 227-229; ez-Zehebl, Tezkire, I. 79-88; İ bn Hacer, Tehzib, V. 65-69. 

103. El-Basan, İ bn Ş Wih İbn Hayy, tercemesi için bkz. ez-Zehebl, 	 'tiddl, I. 496- 
499; İbn Hacer, Tehzib, II. 285-289. 

104. Katrı de İ bn Di%me es-Sediisi el-Ba şrl, 118 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. 

İbn Hallikân , Vafeyöt, III. 248-249; ez-Zehebi, Tezkire, I. 122-124; İ bn Hacer, Tehzib, VIII. 

351-356. 

105. Ebu'l-q1iye Ziyftl İbn FIrrız 90 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. İbn Hacer, 

Tehzib, XII. 143-144. 

106. Kehmes İ bnu'l-Basan et-Temimi el-Basri, 149 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için 

bkz. ez-ZehebI, 1111zrınu'l-i `tidöl, III. 415-416; İbn Hacer, Tehzib, VIII. 450-451. 
107. Sa'id İ bn Ebi 'Arübe, 156 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. ez-Zehebi, Tezkire, 

I. 177-178; 	 'deka, II. 151-153; İ bn Hacer , Tehzib, IV. 63-66. 

108. 'Abdurrahman İbnu'l-Kft ı m İ bn Muhammed bn Ebi Bekr, 126 senesinde vefat etmi ş -

tir. Tercemesi için bkz. ez-Zehebl, Tezkire, I. 126; bn Hacer, Tehzib, VI. 254-255. 

109. Eşheb İ bn 'Abdi'l-'AzIz (Ö. 204), tercemesi için bkz. İbn Hacer, Tehzib, I. 359-360. 
110. 'Abdullah İ bn Vehb, 197 senesinde Vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. 59 No.lu dipnot. 

111. 'Abdullah İ bn 'Abdi'l-Hakem (Ö. 214), tercemesi için bkz. İ bn Hacer, Tehzib, V. 289-290. 

112. Talı ir 	 Tevcihu'n-nazar iki 	 s. 201. 
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cAr5 ile semâ< aras ında hiçbir fark görmeyenler, Sacd İbn Bekr 
kabilesinden Z ımâln İbn Sa<lebe'nin hadisini delil olarak gösterirler. 
El—Butı âri, 	 "Kitâbu'l—c ılm" inde lura'at ve carza tahsis et- 
tiğ i bir bâbta, 	Sufyân ve Mâlik'in <arz ı  câiz gördüklerine i ş a- 
retle, Enes İbn Mâlikten ? ıinâm'ın ş u hadisini nakletmi ş tir: 

"Enes İbn Mâlik der ki: Mescidde Hazreti Peygamberle birlikte 
oturuyorduk. Devesiyle bir adam geldi. Deveyi çökertip ba ğ ladık-
tan sonra hanginiz Muhammed, diye sordu. Hazreti Peygamber 
ashabı  aras ında dayanmış  oturuyordu. Şu dayanmış  oturan beyaz 
adam, dedik. Adam Hazreti Peygambere ey (Abdu'l—Muttalib'in 
oğ lu, diye hitap edince, Hazreti Peygamber, seni dinliyorum, dedi. 
Adam: Sana baz ı  ş eyler soraca ğı m; bu soracaklar= a ğı rdır, gön-
lün incinmesin, dedi. Hazreti Peygamber, akl ına geleni sor, deyince, 
adam sorular ına baş ladı : Senin ve senden öncekilerin Rabb ı  aş -
kma söyle: Seni bütün halka Allah m ı  gönderdi?..."' 

Yukarıda zikredilen bu hadis, bir sahabinin daha önceden ö ğ ren-
miş  olduğu islâm esaslar= Hazreti Peygambere arzetmesinden ba şka 
bir ş ey değ ildir. Hadisin sonunda "ben, kavmimin geride kalanlar ı= 
elçisiyim" demek suretiyle Hazreti Peygamberden teyiden ö ğ renmi ş  
olduğu bu esasları  onlara tebli ğ  edece ğ ini de açıklamış tır. 

Er—Râmahurmuzrnin 	İ bn Ebi Tâlib'ten ve İbn <Abbâs'tan 
nakletti ğ i haberler de tarz ve semâ< aras ında fark görmiyenler için birer 
delil olarak ileri sürülmü ş tür. <Ali'nin bu konudaki sözü ş öyledir: "Ali-
me bir ş eyi okuyarak arzetmek, ondan i ş itmek mesabesindedir" 114. 

İbn <Abbâs ise "bana okuyunuz. Bana okumamz, benim size okumam 
gibidir" demi ş tirw, 

cAr ve kıra'atı  semâca tercih edenlerin mezhebine gelince, ba ş -
larında İbn Curayc 116, (Osmân Ibnu'l—Esved 117, Haniala İbn Ebi Suf- 

113. Hadisin tam metni için bkz. el-Buhrıri, şabib, I. 23 (Brıbu'l-kıra'ati ve '1-`arz 

)}addi ş). Adam bu sualden sonra Hazreti Peygambere, namaz ı , orucu ve zekât ı  da emredenin 

Allah mı  olduğunu sormuş , hepsinde de Hazreti Peygamberden "evet" cevab ını  alınca "sen ne 

getirdin ise ben ona iman ettim. Kavmimin geride kalan elçisi benim. Ben Sa`d İ bn Bekr o ğul-

larından 7ımâm /1m Ş alebe'yim" diyerek sözlerini tamamlam ış tır. 

114. Bkz. 	 beyne'r-rövi 	 s. 428-429. 

115. Aynı  yer. 

116. İ bn Cureyc, 'Abdu'l-Melik İ bn `Abdi'l-`Aziz, 150 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi 

için bkz. el-Uatib el-Ba ğdrı di, Tdriltu Bağ ddd, X. 400-407; İ bn Hallikân, Vafeydt, II. 338; e ş-
ZehebI, Te5kire, I. 169-171; İ bn Hacer, TehzU), VI. 402.-406. 

117. `O şı nân İ bnu'l-Esved (Ö. 149), tercemesi için bkz. lbn Hacer, Teh0), VII. 107. 
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yünna,  allıa 'bn `Amr'", Muhammed İbn ishak120, Sufyan es—Sevriud, 
Eba Hanife 122, İbn Ebi 	el—Musenna ibnu' ş—Sabba'h° 24, Ş ube 
ibnu'l—Haccac 125  gibi bir çok tan ınmış  hadisçinin bulundu ğu bir 
grup da "Mime okunan, alimin sana okumas ından hayırlı dır" diyerek 
`arta semaca tercih etmi ş lerdir° 26 . 

el—Bağ dadi, <Ali İbn Ebi Talib'ten bu mezhebe salik olan-
ların görüşünü de teyid edecek ş u haberi nakletmi ş tir: "Kendi hadisi 
olduğunu ikrar ettikten sonra alime hadisleri okumak, alimin oku-
masından daha iyidir" 127 . 

Sema(' `arta tercih edenler ise, umumiyetle me ş r ık ehlinden olan-
lardır. ibnu' ş—Salab olsun, ona teb'an en—Nevevi ve es—Suyati olsun 
doğ ru olan mezhebin de bu oldu ğunu kabul etmi ş lerdiri 2s. 

`Arda semac aras ında fark görmeyenlerin, veya birini di ğerine ter-
cih edenlerin, görü ş lerine mesned ittihaz ettikleri esaslar ı  bazı  haber-
lerden çıkarmak mümkündür. Meslâ <Abdurrahman İbn Mehdi "Malik'e 
okuyup arzetti ğ i hadislerin, ondan dinlediğ i hadislerden daha sa ğ lam 
olduğunu" söyler ve sebep olarak da, onun hazan, hadis rivayetini kesip 
başka sözlere yer verdi ğ ini ileri sürer129. Ebul—Velid, yine <amn daha 
sağ lam olduğunu ifade etmek için ş öyle der: "Bana okudu ğun zaman 
daha sağ lam oluyor; çünkü bu suretle ben, bütün kalbimi ve bütün 
dikkatimi okuduğun şeye hasredebiliyorum. Halbuki ben okursam, 

118. Haniala İ bn Ebi Sufyrın, tercemesi için bkz. eg-Zehebi, Tezkire, I. 176; 1111-zönu'l-i`tide-d, 

I. 620-621; İ bn Hacer, Tehzib, III. 60-61. 
119. Talha İ bn 'Amr el-Ijagraml el-Mekki, 152 senesinde vefat etmi ş tir. Terce ınesi için bkz. 

ey-Zehebl, Mizönu'l-i `tidal, II. 340-342; İ bn Hacer, Tehzib, V. 23-24. 
120. Muhammed İbn Ishrık İ bn Yesiir, 150 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. 

el-Bağdrıdr, Törltsu Bağdöd,I. 214-234; İ bn Hallikrın, Vafeyöt, III. 405-406; eg-Zehebi, 

Texkire, I. 172-174; Mizönu'l-i`tidül, III. 468-475; İbn Hacer, Tehzib, IX. 38-46. 
121. Sufy -an eş -SevrI, 161 senesinde vefat etmi ş tir. Tercmesi için bkz. 23 No.lu dipnot. 
122. Ebıl Hanife en-Nu' ınEin İ bn Ş iibit, 150 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. el-

Hatib el-Bağd0di, Trzrdlıu Bağ död, XIII. 323-454; İ bn Hallikân Vafeyöt, V. 39-47; eg-Zehebi, 
Te,,,Jeire, I. 168-169; İ bn Ke ş ir, el-Bidtıye, X. 107; Tanribirdl, en-Nücrımu':::-.iiihire, II. 12-15. 

123. İbn Ebi Zi'b, Ebu'l-IIri ş  Muhammed 1bn `Abdirrahman el-Kura ş i, 159 senesinde vefat 
etmiş tir. Tercemesi için bkz. İbn Hallikrın, Vafeyöt, III. 323; ey-Zeheld, Tegicire, I. 191-193; 
Illizimu'l-i.`tidtd, III. 620; İ bn Hacer, Tehzib, IX. 303-307. 

124. El-Muş ennA İbnu'ş-Ş abbiih, 149 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. ey-Zeheld, 

Mizönu'l-i`tidül, III. 435; İbn Hacer, Tehzib, X. 35-37. 
125. Bkz. 29 No. lu dipnot. 

126. Bkz. 	 Tedrib, s. 244. 
127. Bkz. el-Kifaye, s. 274. 

128. Bkz. 	 s. 122; en-Nevevi, Takrib ve ş erhi Tedrib, s. 244. 
129. Bkz. el-Hatib, el-Kiföye, s. 276. 
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okuduğumu anlamad ığı m zamanlar oluyor'". Musi' İ bn l=Mvild'un sözü 
de buna benzemektedir: "K ıraat rivayetten daha sa ğ lamdır. Bana oku-
duğ un zaman, nefsim seni dinlemekle me ş gul oluyor. Ben rivayet ede-
cek olursam, senden veya senin okumandan gaflete dü şüyorum"" 1 . 

Es—Suyfrtrnin aç ıkladığı na göre, k ırü'ati sena<a tercih edenlerin 
ileri sürdükleri bir ba şka sebep de, se ın< esnas ında, yani ş eyhin oku-
mas ı  halinde, onun tarafından yap ılacak herhangi bir hatan ın, talebe 
tarafından kolay kolay düzeltilememesidir. Halbuki ş eyhe okundu ğu 

zaman, talebe hata yapsa bile, bütün dikkatini okunan ı  dinlemek için 

sarfeden ş eyh taraf ından hatanın düzeltilmesi çok daha kolay olur" 2. 

Bununla beraber, talebenin ş eyhe okumas ı  halinde ş eyhin de hata ya-
pabileceğ ini gözönünde bulunduranlar semt ı  `arta tercih etmi ş lerdir. 

Bunun da misali, yine el—I-Jatib tarafından zikredilmi ş tir: İ shak İ bn 
et—TabWın söylediğ ine göre, Mâlik İbn Enes'e okunurken, MMik 

uyuklamış  ve İ shak da bundan sonra ş eyhe kıfa'atın hiçbir değer ifa-

de etmediğ ini anlamış tır'". 

Sem5.<1 `arta veya 'am sena'a tercih edenlerin ileri sürdükleri bu 
görüş ler, yahut her iki tarafta da görülen ve kolayca reddedilemiyen 
bu aksakl ıklar kar şı sında baz ı  hadisçiler de tesviye cihetine gitmi ş ler 
ve "gerek ş eyhin, gerek talebenin hataya dü ş mesi bahis konusu olunca 
<cırz ve sem51` aras ında hiçbir fark yoktur" demi ş lerdir" 4. Fakat ş eyh, 

hadıslerini kitab ından de ğ il de hıfz ından okuyacak olursa, bu durum, 
şüphesiz daha itimada ş ayand ır ve o zaman sem -dcm `arta tercihi gerekir"' 

Görüldüğü gibi her üç ş ekilden birini tercih edenler, di ğerlerinin 
mahzurlar ını  gözönünde bulundurarak bu tercihi yapmaktad ırlar. O 

halde ister ş eyhe <arz ş eklinde olsun, ister bizzat ş eyhin h ı fzından veya 

kitab ından okumas ı  ş eklinde olsun, mühim olan mesele, rivayeti za'fa 
uğ ratabilecek bu çe ş itli mahzurlar ın önünü almaktır. Eğ er bu mahzur-
lar önlenebilirse, Hazreti Peygamberin hadislerini do ğ ru olarak naklet-

mekten ibaret olan gaye tahakkuk etmi ş  olur. Esasen hadisçileri cam 

semra veya sem -a'`ı  `arta, yahutta her ikisi aras ında tesviyeyi tercihe 

sevkeden âmil de, mü ş ahedeleri neticesi, tercih ettikleri usill ile bu ga-

yenin en iyi bir ş ekilde gerçekle ş tiğ ine inanmaları  olmuş tur. 

130. Aynı  eser, s. 277. 

131. Aynı  yer. 

132. Bkz. es—Suyrkti, Tedrib, s. 244. 

133. Bkz. el—Kiftıye, s. 272. 

134. Es—Suy ıltl, Tedrib, s. 244. 

135. Aynı  yer. 
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gırâ'at veya tamil., daha do ğ rusu hadis tahammülünün 
veya `arz metodu ile gerçekle ş ebilmesi için baz ı  hıı susların gözönün-
de bulundurulmas ı  gerekmektedir. Bir kaç madde halinde bunlar ı  
şöyle s ı ralayabiliriz: 

1. Hadislerin ş eyhe okunmas ı  halinde, ş eyhin asil= (kitab ının) 
orada haz ır bulunanlardan güvenilir bir kimsenin elinde bulunmas ı  
ve okunan hadislerin onun taraf ından da kitaptan takip edilmesi câ-
izdir. Eğ er ş eyh, bu hadisleri h ıfzından biliyorsa, kitap sanki kendi 
elinde imiş  gibidir; fakat okunan hadisler, hem onlar ı  ezbere bilen ş eyh 
ve hem de ş eyhin kitab ını  elinde tutan di ğ er ş ahıs tarafından takip ve 
tashih edilece ğ i için, daha üstün bir derecededir. E ğ eı  böyle bir durumda 
ş eyh, hadislerini ezbere bilmiyorsa, el—/.(41 (Iyâz' ın el—Bâisı llânrden 
ve İ mam el-13arameyn'den nakline göre, `arz sahih olmaz; bununla 
beraber bütün hadisçiler bunun sahih oldu ğunda ittifak etmi ş lerdir. 
Çünkü ş eyh, hadislerini ezbere bilmese bile, o hadisleri ihtiva eden ki-
tab ı , dini bütün güvenilir bir ş ahs ın elindedir ve kırâ'at esnas ında bu 
kitaptan takip edilmektedir. Ancak okunan hadisleri ş eyhin kitab ından 
takip eden ş ahıs itimada sayan bir kimse de ğ ilse ve ş eyh de hadislerini 
ezbere bilmiyorsa, şüphesiz bu (arz sahih de ğ ildirı se  

2. Kırâ'at esnas ında ş eyh, kendisine okunan hadisleri dinler, hep-
sini anlar, reddetmez, fakat ikrar mahiyetinde hiçbir ses de ç ıkarmazsa, 
lprâ'at yine sahih ve bu surette al ınan hadislerin rivayeti hadis ve f ıkıh 
ehli ile usülcülerin ittifak ıyle câiz olur. Ancak Ebit İ shak e ş —Ş irazi, 
Ibnu's—Sabbâğ  ve Suleym er—RâzI gibi baz ı  Sâfi'l imamlar ıyle Dâvitid 
ei-2âhirrye tâbi olan baz ı  imamlar, `arz esnas ında ş eyhin ikrar ını  ş art 
k o ş muş lardır. 

3. I ırâ'at yolu ile alınan hadislerin riavayetinde kullan ılacak olan 
ibarelerde belirli bir ittifak bulunmamakla beraber, tahammül yolunun 
açıklanması  genellikle iyi kar şı lanan ve tavsiye edilen bir husus olmuş tur. 
Ş eyhe bizzat okuyan kimse, okudu ğu hadisleri rivayet ederken .N-ara'- 
tu `altı  fulanin der. Bir başkası  okumuş  ve o da dinlemiş se 	caleyh 
ve ene esmacu ibaresini kullan ır. Bunun d ışı nda "kırâ'at" lafz ıyle mukay-
yed diğer semâc ibareleri de <ar;ela kullanılan tabirlerdendir. Meselâ 
lıaddeşenci bi—brirati veya lıaddeşend lariraten caleyh ve ene esmacu; 
alıberand bi—k ınrati veya alıberand lard'aten (aleyh ve ene esmacu gibi. 

c.A ı.z yolu ile alınan hadislerin rivayetinde, semâcda oldu ğu gibi, 
yalnız lıaddesend veya alıberena gibi tabirlerin kullan ılmas ını  baz ı  hadis- 

136. Bkz. İ hnu'ş—Ş alöh, `Ulfı mu'l—hadis, s. 125; es—Say ı:ip, tedrib, s. 247. El—Rrı zi `Iyüz' ın gö-
rüşü hakkında bkz. 	s. 75-76. 
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çiler ho ş  görmemi ş lerdir. Bunlar ın başı nda 'Abdullah 
Yahyâ et-Temimi, Ahmed İ bn Hanbel ve en-Nes5.'i gelmektediri". 
Bununla beraber baddeş enö ve alıiberana tabirlerinin kullan ılması , 1.-lıcâz 

ve Küfe ulemas ının büyük çoğunluğunca tecviz edilmi ş tir. Bu da, ez-
Zuhri, Malik İ bn Enes, Sufyân İbn (Uyeyne, Yahyâ İbn Sacid 

el-Buhâri, Sufyân es-SevrI, Ebü Hanife, Yezid İbn Harun, Ebü 
("I ş im en-Nebil, Vehb İ bn Cerir, Sa(lebe, et.-Talı âvi ve Ebü Nucaym 
el-I şbahânrnin mezhebidir'". Bunlar aras ında Malik, Sufyân İ bn 

`Uyeyne ve Sufyân es-Sevri gibi baz ı  imamlar da, `arx yolu ile al ınan 

hadislerin rivayetinde semi(tu tabirinin kullan ılmas ını  tecviz etmi ş ler-
dir"9 . 

E ş -Siifi`i ve ashab ı , Muslim ibnu'l-B[acc - c, el-Evza`i ve İbn Vehb-
in temsil ettikleri bir mezhep de baddesenanın hılüfma yalnı z altberand 
tabirinin `arx yolu ile alınan hadislerin rivayetinde kullan ılmasını  tec-
viz etmi ş lerdir. El-Cevheri'nin el-Insaf adlı  kitab ındaki beyan ına göre 
ahberand tabiri, hadisçiler aras ında "ben ş eyhe okudum" manâsma gelen 
bir alem olmu ş tur140 . 

ibnu' ş-ş alW ın 	 Ebü (Abdillah'tan nakletti ğ ine ve en- 

Nevevi ile es-Suyütrnin de ibnu' ş -Salâh'a teb'an zikrettiklerine göre, 
râvinin yalnız başı na ş eyhe okudu ğu hadislerin rivayetinde alıberani 

fulan, ba şkalarının da haz ır bulunduğu bir mecliste ş eyhe okunan hadis-
lerin rivayetinde ise alıberanö fulön demesi güzel bir usül say ılmış tır' 4 '. 

(Abdullah İ bn Vehb, e ş -Sâfiti, Ahmed İbn IJanbel, et-Tirmiii ve el-
Beyhalsrnin tercih ettikleri görü ş  de budur. 

4. Râvi, ş eyhe hadis okudu ğunu bilir, fakat sonradan, bu okuma-
nın başkalarının huzurunda m ı , yoksa yaln ız ba şı na mı  okuduğunda 

şüpheye düş erse, rivayet esnas ında alı beranı  tabirini kullan ır; çünkü 
aslolan râvinin bizzat okumas ı dır. Ba şkalarının vücüdu veya ademi 
vücüdu ş aphelidir. E ğer râvinin şüphesi, böyle bir toplulukta kendi-
sinin mi yoksa ba şkas ının mı  okumasıyle hadis aldığı  üzerinde vukubu-
lursa, bu şüphede aslolan kendisinin okumad ığı dır. El-Burkâni, bu 

gibi hallerde Icara'na (ula fulönin ibaresini kullanmış tır. Çünkü bu iba-
re, baş kasının okuduğu zamanlarda da kullan ılan bir tabirdir' 42 . 

137. Bkz. 	 el—Kifdye, s. 297; es—Suyiiti, Tedrib, s. 245. 

138. Bkz. es—Suyiiti, Tedrib, s. 245. Et—TabAvi bu konuda bir de diz telif etmi ş tir. 
139. Aynı  yer. 

140. Bkz. 	 s. 123; es—Suyftti, TedrVb, s. 246. 

141. Bak. `Ulrımu'l—hadis, s. 126; es—Suyiiti, Tedrib, s. 248-249. Keza bkz. 	 Ebü 

`Abdillah, Mdrifet 	 s. 260. 

142. Bkz. 	 Tedrib, s. 249. 
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5. ./.( ıra'at esnas ında okunanx dinlemek vazifesini üzerine alan 
ş eyhin, veya orada haz ır bulunan sami'ândan birinin ba şka bir ş eyle 
me ş gul olmas ı  ve mesela yaz ı  yazması  halinde, hadis ahz ının sahih olup 
olmadığı  bazı  imamlar aras ında ihtilaf konusu olmu ş tur. Ibrahim el- 

Eb ıl Ahmed İ bn <Adi, Eb ıl İ shak el-Isferayini ve di ğer baz ı  
imamlar, böyle bir hadis al ı sının mutlak surette sahih olmadığı m, buna 
mukabil Masa İ bn Har ıln ve diğerleri ise mutlaka sahih oldu ğunu ileri 
sürmüş lerdir143 . Fakat burada mühim olan mesele, ibnu's- ş alah'ın da 
iş aret etti ğ i gibi, kıra'at esnas ında ba şka bir i ş le meş gul olan ş ahs ın 
kıra'at olunan ı  anlayıp anlamamasıdır. E ğer anlarsa hadis ahz ı  sahih 
olur; anlamazsa tabiat ıyle bu alış  sahih kabul olunmaz. Bu konuda 
ed-Darakutnrye atfen baz ı  misaller zikredilebilir: Bir ş ahıs, hadislerini 
ed-Darakutnrye arzederken ed-Darakutni namaza durmu ş . .R-ira'at 
esnas ında bir hadisin isnad ında Nuseyr İbn Zu'lük ismi geçmiş ; fakat 
ş ahı s ismi Buseyr olarak okumu ş . Ed-Darakutni, hataya tashih için 
namazda "subhane'llah" demi ş ; öbürü bu sefer ismi Yuseyr diye oku-
muş . Ed-Darakutni namazda "nân vel-kalem" âyetini okuma ğ a 
ba ş layınca, öbürü, ismin baş  harfinin "nrın" olduğunu anlamış  ve hata-
sına düzeltmi ş ' 44. Yine ed-Darakutni ile ilgili bir ba şka habere göre, bir 
ş ahıs, onun nafile namaza durdu ğu bir sırada <Amr İbn Şucayb ismini 
cAmr İbn Sacid olarak okumu ş ; ed-Darakutni "subhane'llah" diyerek . 

 hataya tashih etmek istemiş , fakat ş ah ıs yine İbn Sacid deyince, ş eyh, 
namazda ya Ş u<ayb e- ş alâtuke te'muruke ayetini okumu ş 145 . 

6. Ş u<be ibnu'l-Haccae, perde arkas ında bulunan ş eyhi ba ş lan-
gıçta görmeyi ş art ko ş muş  olmakla beraber, umumiyetle, ş eyhin orada 
bulunduğunu güvenilir bir kimsenin haber vermesinden sonra ona oku-
man ın sahih olduğu kabul edilmi ş tir. 

AŞAIRIU'L-MaDIS - "Hadislerin en sahihi" manas ına gelen bu 
tabir için bkz: Asahhu'l-esanid. 

.AŞAHUU'L-ES "ANID - İ snadlarm en doğ rusu, en kuvvetlisi ve 

çok tercih edileni manas ına gelen bu tabir, hadislerin, kabul ş artlarını  
hâiz isnadlar aras ında yapt ıkları  tercihe delâlet etmek üzere kullaml= 
mış tır. Bir hadis hakkında "bu hadis sahibtir" denildi ğ i zaman, bu söz-
den saz ve illetten ani, adil ve zab ıt olan ravilerden müte ş ekkil muttası l 
bir isnadla rivayet edilmi ş  hadis anla şı lır. Bununla beraber, ilaan 

143. Aynı  eser, s. 251. 
144. Aynı  eser, s. 252. 

145. Aynı  yer. 
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râvilerin de hata yapmas ı  veya baz ı  ş eyler unutmas ı  ihtimali dolayı-
sıyle bu s ıhhat kesin de ğ ildir. Keza bir hadis hakk ında gayri sahih 
veya zay ıftır, denilirse, sahih olan hadiste aranan adalet, zabt, ş âz ve 
illetten âri olmak ş artlarıyle, ittisalde kusur ve noksanl ık bulunan ha-
disler anla şı lır; ancak bu zay ı flık, yalan söyliyenlerin bazan do ğ ruyu 
söyliyebilecekleri ve çok hata yapanlar ın da bazan hatadan sâlim ola-
rak hadis nakledebilecekleri ihtimaline binâen, zay ıf denilen hadislerin 
yalan olmas ı  kesin de ğ ildir. 

Sahih ve zayıf hadisler hakk ındaki bu aç ıklamadan anla şı ldığı na 
göre, s ıhhat ve zay ıflık, hadislerin isnadlar ı  itibariyledir. Yani isnad ı , 
mezkür ş artları  cemeden bir hadis umumiyetle sahih, bu ş artlardan birin-
de veya baz ı sında görülen herhangi bir kusur veya noksanl ık dolayı -
s ıyle de hadis zay ıf olur. Ancak, râvilerin gerek adalet ve gerekse zabt 
yönünden birbirlerinden farkl ı  derecelerde olmalar ı , isnadlar ın, hem sıh-
hat ve hem de zay ıflık bak ı mından birbirinden farkl ı  mertebelerde 
mütalaa edilmeleri neticesini do ğurmuş tur. Bu demektir ki, baz ı  isnâd-
lar, diğer baz ılarına nisbetle akvâ ve esaht ırlar. Bununla beraber, bir 
isnâd içinde yer alan bütün râvilerin teker teker en yüksek kabul ş art-
larını  haiz olmaları  ve bu hususiyei in, di ğer isnâdlara nisbeten tesbiti 
imkan dahilinde görülmedi ğ inden, bir isnâd hakk ında söylenen "isnad-
larm en sahihi" veya "isnadlar ın en kuvvetlisi ve en müreccah ı " hük-
mü, tam bir kat'iyet ifade etmez. Bu hüküm, hadisçilerin kendi na-
zarlar ında daha sahih ve daha kuvvetli olan isnâdlar hasebiyle de ğ iş ir 
Bilhassa, bir ülkede daha fazla yayg ın olan isnâdlar, o ülke hadisçileri 
aras ında daha muteber addedildi ğ i halde, ba şka ülkelerdeki hadisçiler 
nazarında o derece tutulmazlar. Mesela Veki< ibnul—Cerrab'a Hişı n 
İbn ( U•va can eblhi `an Malı  İ bn Humeyd eani'l—Kesim <an 'A.'i ş e 
ve Sufyan can Ibrahim cani'l—Esved <an `A'i ş e isnadlar ından hangisini 
tercih etti ğ i sorulduğu zaman, "beldemiz ehli ile hiçbirini müsavi tut-
mayız" cevab ını  vermi ş tir; fakat, bu haberin ravilerinden olan A lımed 
İbn Sacid ed—Darimi, Hi ş am İ bn cUrve <an Ebihi <an <71.'i ş e isnadmı  ter-
cih etmiş tir-146 . 

Usal kitaplarında, isnadlarm en sahihi olarak ileri sürülmü ş  çeş itli 
görü ş ler yer almış tır. Bunlardan baz ıları  ş öyledir: 

Ahmed İbn Ilanbel ve İ shak İbn Ralraye mezhebinde olanlara göre 
en doğ ru ve en kuvvetli isnâd: Ez—Zuhri <an Salim can Ebihi <Abdillah. 

<Ali ibnu'l—Medini: ve el—Filas mezhebinde olanlara göre en do ğ ru 

146. Es—Suyf41, Tedrib, s. 31. 
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ve en kuvvetli isnâd: Muhammed tbn Sirin, Can <Abide es—Selmâni can 
İ bn Ebi 

Baz ılarına göre: Suleyman el—A`me ş  can ibrühim en—Nahaci can 
cAlkame İbn Rays can cAbdillah İbn Mescüd'tur. 

Meşhur İ mam el—Buhari en sahih isnad ın Malik can Nafi` can İ bn 
`Ömer olduğunu söylemi ş , `Abdul—Rahir et—Temimi ise, bu isnad ın ba-
şı na eş —ş aficryi ekliyerek e ş —Safici can Malik can Nafi` can İbn `Ömer 
isnadmı , isnadlarm en üstünü kabul etmi ş tir147 . Hadisçilerin ittifak ıyle 
Malik'in râvileri aras ında e ş —ş aficiden daha kuvvetlisi yoktur. Mute-
ahhıründan baz ı  hadisçiler ayn ı  isnâda Ahmed İ bn Hanbel'i de eklemek 
suretiyle te ş ekkül eden Ahmed cani' ş —ş afici can Malik isnadmı  "altın zin-
cir" (silsiletu'z—Zeheb) olarak tavsif etmi ş lerdir. Ne var ki bu isnâdla 
yalnız dört hadis rivayet edilmi ş  ve bu hadislerden yaln ı z biri, Ahmed 
İbn Hanbel'in Musned'inde yer alm ış tır. Bunun d ışı nda ba ş ka hadisin 
nerede rivayet edildi ğ i bilinmemektedir ı as. 

isnadlarm en kuvvetlisi veya en sahihi sözünün bir sahabiye veya 
muayyen bil beldeye tahsis edildi ğ i de görülür ve mesela "Ebü Bekr 
e ş —şı ddik'm isnadlarmın en sahibi İbn Ebi Halid can Rays İ bn 
Ebi Hazim can Ebi Bekr isnad ı dır" denir. Bunun gibi, `Ömer ibnu'l-
Hattab'm isnadlarm ın en sahihi ez—Zuhri can Salim <an Ebihi can ced-
dihi yahut tbn klazm'e göre ez—Zuhri, can Salim can cOmer dir" 9 . 

Beldelere tahsis edilen en sahih isnâdlara gelince, Mekkelilerin Suf-
ya'n İbn cUyeyne can 'Arar İbn Dinar can Cabir; Yemenlilerin Macmer can 
Hemmam can Ebi Hurayra; M ı sırhların el—leys İ bn Sac(' can yezid İbn 
Ebi Habib can Ebil—Hayr can <Ukbe İ bn c "imir; Horasanhlarm 
seyn İ bn Vak ı d can (Abdillah İ bn Bureyde can Ebihi; Ş amlı ların el-
Evzaci can Hassa!). İ bn `Apyye can e ş — ş ababe isnadlar ı dır"°. 

En sahih isnadlar üzerinde hadis. imamlar ı  ihtilaf ettikleri için"' 
ortaya pek çok çe ş itli isnâd ç ıkmış tır. Bunlar ın hepsini burada ayr ı  ayrı  
zikretmeğe lüzum görülmemi ş , ancak baz ı  örnekler verilmi ş tir. 

AŞ AHHU'L—KUTUB — Ihtiva ettikleri hadisler bak ımından "ki-
taplar ın en sahihi" manas ında kullanılan bu tabirle el—Buh,ari'nin el- 

147. Ibnu's—Sal5h, `Ulumu'/—badis., e. 12; es—Suyati, Tedrib, 32. 
148. Es—Suyüti, Tedrib, s. 33. Bu isnadla gelen hadis için bkz. Ahmed İ bn Hanbel, Musned, 

II. 109. 
149. Bkz. 	 Mdrifet 	 s. 55; es—Suyiiti, Tedrib, s. 36. 
150. El—Hakim, Mdrifet 	 s. 56; es—Suyiiti, Tedrib, s. 37. 
151. E—hakim, Mdrifet `ulami'l—hadis, e. 53. 
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Cdmicus— Ş ablb'i kasdedilmi ş tir. İ mam en—Nevevi, Muslim'e yazdığı  ş er-
hin mukaddimesinde bu konuya temas ederek ş öyle der: "Ulemâ, Kur'ân ı  
Kerimden sonra a ş alı lıu'l—kutubun el—Bubiri. ve Muslim'in Sattil;ı 'leri 
olduğunda ittifak etmi ş lerdir. Sonra, bu iki kitab ın da en sahihi, gerek 
ihtiva ettiğ i fevaidin ve gerekse aç ık veya kapal ı  maarifin çoklu ğu 
dolayı sıyle el—Butı k-rnin kitab ı dır. Bizzat kendi itirafiyle de sâbit ol-
muş tur ki, Muslim, el—Butı âri'den istifade etmi ş  ve onun, hadis ilminde 
naziri olmadığı nı  söylemiş tir. Zaten el—Bulsı rrnin kitab ını , diğerine 
tercih edi ş imiz bundandır. Hadisin es ı arma vâk ıf olanların ekseriyyeti 
de bu görüş e sâhiptir. Bununla beraber, Ebü 	el—I-Juseyn İbn 
en—Neysâbüri, Muslim'in kitab ının daha sahih olduğunu söylemi ş , bazı  
Mağ rib ş eyhleri de ona muvafakat etmi ş lerse de, doğru olan görü ş  ilki-
dir. Ebü Bekr 	el—Medlı arinde keza el—Buljârryi tercih etmi ş , 
Ebü cAbdirralyman en—Nesn ise, bütün kitaplar aras ında el—Buljülrnin 
kitab ı ndan üstünü olmadığı m söylemi ş tir". 

"El—Butı âri, sahih hadislerden seçerek meyana getirdi ğ i kitab ı  
üzerinde 16 sene çal ış mış  ve onun tertip ve tanzimiyle u ğ ra ş mış tır". 

"Muslim'in, ş cı 4ib'indeki usülüne göre mdancan isnâdlar, semictu 
ile mevsül hükmündedir. Bu isnâdlarda iki râvi her ne kadar muas ır 
olsalar bile, hazan bunlar ın birbirleriyle bulu ş tukları  kat' ıyetle tesbit 
edilememektedir. Halbuki el—Buljüri, bu çe ş it isnâdlarda, iki râvinin 
lika' ı  tesbit edilemedikçe onlar ın mevsül olduklar ına hükmetmemi ş tir. 
İş te bu usüldür ki, el—Bubâ' ı rnin kitab ını  diğerine üstün kılmış tır. Bu-
nunla beraber Muslim de böyle bir usüle cevaz verdi ğ i için aleyhine hük-
molunamaz. Çünkü o, bir hadisin müteaddit isnâdlarım vermek suretiyle 
diğer özrü ortadan kald ırmış tır. Keza yaln ız Muslim'e has bir usül daha 
vard ır ve faydas ı  yönünden büyük bir de ğer ta şı r. Bu da, her hadisi 
mevzü'una göre belirli bir yere koymas ı , o hadisin, uygun gördüğü çe-
ş itli isnâcllarım ve muhtelif lafalann ı  seçip biraraya getirmesi ve bu 
suretle hadisin çe ş itli yönlerden tetkikini ara ş tı rı cı  için kolaylaş tırmış  
olmas ı dır. Halbuki el—Bul-Jüri, hadisin bu çe ş itli yönlerini, kitab ının 
muhtelif ve birbirinden farkl ı  bâblar ında ve hattâ birçoklar ım da ilgisi 
olmadığı  zanmna var ı lan bâblarda zikretmi ş tir. Bu bak ımdan bir ha-
disin çeş itli turukunu biraraya getirmek ara ş tı rıcı  için bir hayli güçle ş -
miş tir" 152 . 

Es—Suyöti, el—Buhri'nin tercih sebeplerini bir kaç madde halinde 
sıralamış tır. Buna göre: 

152. Bkz. en—Nevevl, Ş erhu Ş ahlhi Muslim, I. 9-10. 
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1. El—Burrnin, kendilerinden hadis almakla teferrüd etti ğ i kim-
selerin sayı sı  430-440 kadard ır. Bunların aras ında yalnız 80 ırvi hak-
kında zayıf oldukları  görüşü ileri sürülmüş tür. Muslim'in teferrüd 
ettiğ i râviler ise, 620 dir ve 160 ı  hakkında zayıf oldukları  ileri sürül-
müş tür. Ş üphesiz, güvenilir (sika) kimselerden hadis nakletmek, hak-
larında ileri sürülen zafiyet ne derece hafif olursa olsun bu gibi kimse-
lerden hadis almaktan evlâdır. 

2. El—BukürI, kendilerinden hadis nakletmekle teferrüd etti ğ i 
ve haklar ında da zayıf oldukları  söylenen kimselerden fazla say ı da hadis 
almamış tır. Yaz ı lı  birer nüsha olmakla beraber, zay ıf olarak bilinen 
hadislerden yaln ız (Ikrime'nin İ bn `.Abbs'tan aldığı  müsesnâ, diğer 
nüshalara hiç iltifat etmemi ş tir. Halbuki Muslim, Ebu'z—Zubeyr'in 
Câhir İbn `Abdillah'tan°"; Suheyl'in, babas ından154 ; 	İbn cAb- 
dirrahman'm keza babas ındanl"; Hammâd İ bn Seleme'nin Ş âbit'teni 56 

 gelen nüshalarının ço ğunu kitab ında nakletmi ş tir. 

3. Muslim, yukarı da en—Nevevi'nin ibaresinde de gördü ğümüz 
mdadan isnâdlarda, ricali muas ır olduğu zaman, birbirleriyle bulu ş -
tukları  kat'ıyetle tesbit edilemese bile ittisal ile hükmetmi ş tir. El- 

153. Sebebi C5bir İ bn `Abdillah'ın tercemsi için bkz. İ bn Hacer, el-İstıbe, Hazreti Peygamberin 
ashabı  aras ında fazla hadis rivayet etmekle şöhret kazananlardan biri olan C5bir'in bir de hadis 
sahifesi olduğu bilinmektedir. Bu sahife Ş tıhifet Ctibir adıyle tanınmış tır. Bir çok hadisçi gibi 

Ebu'z-Zubeyr de bu sahifeyi rivayet etmi ş tir. Nitekim tbn EbI Witim, bu konuda ş öyle der: 

"Suleymön Ibn Kays tarafından yaz ıları  sahife, onun vefatından sonra âilesinin yamnda kalm ış -

tır. Ebu'z-Zubeyr, Ebü Sufyiin ve Ş a`bi, 	dinlemi ş ler ve ondan hadis rivayet etmi ş lerdir; 

fakat rivayet ettikleri hadislerin ço ğu bu sahifedendir. Keza Katrıde de aynı  sahifeden rivayet 

etmiş tir" (Kitübu'l-Cerh ve't-tddil, II. 1, 136). C5bir'in ad ı  geçen sahifesi hakkında daha geni ş  
bilgi için bkz. Talât Koçyiğ it, Hadis Tarihi, s. 48-51. 

154. Suheyl Ibn Ebi Ş âlih , tercemesi için bkz. ez-Zehebl, 	 `iiıkl, IL 243-244; Ibn 

Hacer, TehzEb, IV. 263-264. Suheyl, Ebü Hureyre'nin hadislerini babas ı  Ebü 551ih vasıtasıyle 

rivayet ediyordu. Ez-Zehebrnin i şaret etti ğ ine göre, elinde babas ından gelen nüshalar da bu-

lunmakta idi. 

155. El-'.A.15' İ bn `Abdirralıman tbn Ya`kilb el-Medeni de babas ından yazılı  hadis rivayet 

edenlerdendir. Ibn Kuteybe'nin Mtilik'ten naklen bildirdi ğ ine göre, "el-`Alrı 'm elinde bir sahife 

vardı . Bir kimse bu sahifeden hadis yazmak istedi ğ i zaman el-`..k15', ya hepsini yazars ın, yahut 

hiç yazmazs ın, derdi. Bu sahife Medine'de me şhurdur" (bkz. el-Ma`iirif, s. 215). Tercemesi için 

bkz. ez-Zehebt, 	 `tidül, III. 102-103; İbn Hacer, Tehx1b, VIII. 186-187. 

156. Hammild tbn Seleme (Ö. 167), Ahmed İ bn Hanberin ifadesine göre, Ş öbit Ibn Eslem 

el-Bungıni (O. 123) yi en iyi bilenlerdendir. Aynı  zamanda hadisleri ilk tasnif edenlerden biri 

olması  dolayı sıyle Ş öbit'ten gelen bir nüshaya sahip olmas ı  tabiidir. Hamm5d'm tercemesi için 

bkz. ez-Zehebi, Tezkire, I. 202-203; Miznu'l-ictiddl, I. 590-595; Ibn Hacer, Tehxib, III. 11-16. 

Ş ahit İbn Eslem el-BuniinPnin tercemesi için bkz. Tezkire, I. 125; MIzönu'l-i`tidlil, I. 362; 

Tehz1b, II. 2-4. 
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1345.11 ise, ittisal sabit olmad ıkça böyle hadisleri nakletmemi ş tir. An-
cak zikretti ğ i bâbla doğ rudan do ğ ruya ilgisi olmayan hadisleri o bâb 
içinde nakletmesi, bir ba şka yerde mdadan olarak nakletti ğ i isnâdlar-

daki râvilerin, ş eyhleı ini iş ittiklerini göstermek içindir. 

4. El—Butrâri'nin, kendilerinden hadis nakliyle infirad etti ğ i zay ıf 
râvilerin ço ğu kendi ş eyhlerindendir. El—Buhar ı  onlara mülâki olmu ş , 
onlarla ayn ı  meclislerde bulunmu ş , hallerini öğ renmi ş  ve hadislerine 
muttali olmu ş tur. Halbuki Muslim'in teferrüd etti ğ i kimselerin ço ğu, 

kendi asrına tekaddüm eden, tabi'tin ve sonraki tabakalara mensup 
kimselerdir. Ş üphesiz, bir hadisçi, kendi ş eyhlerinin hadislerini asr ına 

tekaddüm eden devirlerde mülâki olmad ığı  kimselerin hadislerinden 

daha iyi bilir. 

5. El—Bultâri, birinci tabakadan h ıfz ve itkan derecesinde olanlar ın 
hadisleriyle, bunu takip eden tabakadan uzun zaman miilâzemeti bili-
nen güvendiğ i kimselerin muttas ıl hadisleı ini ta(111c olarak nakletmi ş tir. 
Halbuki Muslim, el—I-Dzimınin de beyan etti ğ i gibi'", bu tabakadan 
asıl olan hadisleri alm ış t ır. 

6. El—Butı ârl ve Muslim'in tenkit edilmelerine yol açan hadisler, 
toplam olarak 210 kadard ır. Bunun yaln ız 80 civarında olanı  el—BuhârT-
de yer alm ış t ır. Ş üphesiz, daha az tenkit edileni, çok tenkit edilene tercih 
olunur'". 

İş te yukar ı da zikredilen bu alt ı  maddelik sebepler dolay ı sıyle el-

Bubirrnin kitab ı , Muslim'in kitab ından üstün addedilmi ş  ve ona ceş cri/- 
lı u'l—utub vasfı  ıtlak olunmuş tur. 

Bununla beraber, yukar ı da en—Nevevi'nin ibaresinde geçti ğ i üzere, 
el—Hakim Ebü (Abdillah "yer yüzünde Muslim'in kitab ından daha sahih 
bir kitap yoktur" demi ş tir. ibnu's—ş alâlft'a göre, e ğer, gerek el—Wkim'in 
bu sözünden ve gerekse ona tabi olarak Muslim'i el—Bubii ı i'ye tercih 

eden baz ı  Mağ rib ş eyhlerinin bu çe ş it görü ş lerinden maksat, Muslim'in 

sahih olmayan hadisleri di ğerleriyle kar ış t ırmadığı  ve el—Buljürı 'de 

olduğu gibi, mukaddimesinden sonra yaln ı z sahih hadisleri yine di ğ er-
lerine kar ış t ırmadan kitab ında serdetti ğ i ifade edilmekse, bunda bir 

157. Bkz. es—Suyüti, Tedrib, e. 42. El—klüzimi Zeynu'd—Din Ebü Bekr Muhammed Un Mü-

sü, 584 senesinde vefat etmi ş tir. E1-11azimi, ba ş ta el—BuVri ve Muslim olmak üzere El ı ii Dü-

vüd, et—Tirmizi ve en—NesüTnin, kitaplar ını  tesnif ederken gözönünde bulundurduklar ı  şart 

ları  inceleyen küçük bir risale yazm ış  ve bu risaleye Ş uriitu'l—E'im ıneti'l—ljamse adını  vermi ş -

tir. Es—Suyütrnin 	 atfen i ş aret etti ğ i husus, bu risaledeki görü ş leriyle ilgilidir. 

158. Bkz. es—Suyüti, Tedrib, s. 42. 
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beis yoktur. Fakat maksat, kitab ının, sahih olmas ı  yönünden e ş i ve 
benzeri bulunmad ığı nı  ileri sürmekse, bu iddia sâhibine iade olunur" 9 . 

İbn Hacer , el—Hakim'in yukar ıda mezkar sözü hakkında daha 
farklı  bir izah vermi ş tir. Ona göre el—Hakim, bu sözü ile, Muslim'in 
kitabının, el—Butı a'rPnin kitab ından daha sahih oldu ğunu tasrih etme-
mi ş ; sadece, Muslim'in kitab ından daha sahih bir kitab ın mevcudiyetini 
nefyetmi ş tir. Burada nefyolunan, s ıhhat yönünden Muslim'in kitab ına 
denk olan bir kitapta, onu di ğ erinden üstün kılacak "ef`al" (e ş abh gibi) 
vezninin getirdi ğ i ziyade s ıhhattir; yoksa el—Hakim'in sözü, iki kitap 
aras ındaki denkliğ i nefyetmemi ş tir. Keza baz ı  Mağ rib ş eylerinden nak-
lolunan Muslim'in, ş abilm'l—Bubüri'ye üstünlüğü ile ilgili 
görüş ler, Muslim'deki hadislerin tertip ve tanzimi cihetindendir; s ıhhat 

yönünden de ğ ildir; ve esasen hiç kimse bunun s ıhhat yönünden oldu ğu-
nu açıklamamış tır. E ğer böyle bir aç ıklama bulunsayd ı , vüc ıiduna 
ş ahit olanlar onu reddederlerdi. Buna ra ğmen el—Butı arrnin s ıhhati-
nin, üzerine kaim oldu ğu sıfatlar, Muslim'inkinden daha mükemmel 
ve daha sa ğ lam, ş artları  öbürünkinden daha kuvvetlidir. İ ttisal 
cihetinden keza el—Bulı arrnin, râvilerin bir defa bile olsa birbirleriyle 
likalarının sâbit olmas ını  ş art ko ş ması  da onun üstünlüğünü icabet-
tirir. Halbuki Muslim, onlar ın sadece ça ğ da ş  olmalar ı  ile iktifa etmi ş tir. 
Oysa râvi, hadis aldığı  kimseye bir defa bile mülâki olsa, bu, onun 
rivayetlerinde o kimseden hadis i ş itmediğ i ihtimalini do ğurmaz. Böyle 
bir ihtimal olsa bile, İ-ayinin müdellis olduğuna hükmedilir ki, konumuzla 
ilgili değ ildir. 

El—Bultarrnin zabt ve adalet cihetinden üstünlü ğüne gelince, Mus-
lim'in, haklar ında dedikodu yap ılan ricali, el—Buttarrnin, haklar ında 
dedikodu yap ı lan ricalinden say ı ca daha çoktur. Bununla beraber el-
Butı ri, Muslim'in hilafına, bu gibi kimselerden fazla hadis almam ış , 
daha ziyade yakından tan ı dığı  ş eyhlerinden almış tır. 

El—Buhar'', saz ve ı llet yönünden ele al ınırsa, tenkide u ğ rayan ha-
disleri, Muslim'de bu yönden tenkide u ğ rayan hadislerden daha azd ır. 
İş te zikrolunan bu cihetlerden ve uleman ın ittifak ıyle el-Buhar'', gerek 
ilimler ve gerekse hadis san'at ı  bakımından Muslim'den daha üstün ve 
daha bilgilidir. Muslim onun tilmizidir° 6°. 

159. Bkz. `LIWımu'l—hadis, s. 14-15. 

.160. Bkz. İ bn Hacer, N ıthbetu'l—fiker ş erhi, s. 37. 
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Aş g31.13— (Bkz.: ş alı d)i). 

AŞ UABU'L-B İ DA( - (Bkz.: Ehlu'l—bida"). 

Aş  HABU'L—HADIS — Sahabe devrinin veya Hicri birinci asr ın 
sonlarına doğ ru, Sa'id İbnu'l—Museyyib, İbn Ş ilı ab ez—Zuhri, İ brahim 
en—Nabaci, e ş —Ş a'bi ve 'Allame gibi bir çok ilim adamının yeti ş tiğ i ve 
ikinci asırda onlar ı  takiben gelen Malik İ bn Enes, Yahya İbn Satid, 
Sufyan İbn cliyeyne ve Sufyan es—Sevri, Ş ube, el—Evza'i gibi bir çok 
imamın yaş adığı  sıralarda ve bunlar ı  takip eden nesillerde uleman ın 
çoğu re'ye dalmay ı , re'yle fetva vermeyi veya hüküm istinbat ında bu-
lunmayı  hoş  karşı lamıyorlar, bunu kerih görüyorlard ı . Bunlar ın en bü-
yük meş galesini, Hazreti Peygamberin hadislerini toplamak ve rivayet 
etmek te ş kil ediyordu. Sahabeden nakledilen haberler aras ında görü ş leri-
ni teyid edecek deliller de bulunuyordu. Mesela 'Abdullah İ bn Mes'ıld, 
kendisine bir mesele hakk ında sual soran ş ahsa "ben, Allah' ın size haram 
kıldığı  ş eyi halal kı lmayı , veya halal kıldığı  ş eyi haram k ılmayı  kerih 
görüyorum" demi ş ti. Mu'az İ bn Cebel, bir defas ında halka hitap ederek 
"ey insanlar, henüz gelmemi ş  olan belay ı  gelmesi için shratlendirmeyiniz. 
Müslümanlar aras ında sorulanlara hemen cevap verenler var" demi ş ; 
buna benzer haberler `Ömer, ',A11, İ bn 'Abbas ve İ bn Mes'ad'tan da 
rivayet edilmi ş tir. 'Abdullah İ bn `Ömer, Cabir İ bn Zeyd'e şu tavsiyede 
bulunmuş tur: "Sen Basra fakihlerindensin. Kur'ân ve Sunnetten ba şka 
bir ş eyle fetva verme; e ğ er bunun aksini yaparsan hem kendini ve hem 
de müslümanlar ı  helâk edersin" Ebu'n—Nw anlat ır: Eba Seleme Ba ş -
ra'ya geldiğ i zaman el—Hasan el—Ba ş ri ile birlikte onun yan ına gittik. 
El—Hasan'a dedi ki: Burada, seninle kar şı laş mam, beni, ba şka birisiy-
le karşı laş maktan daha çok memnun etti. Zira ö ğrendiğ ime göre sen, 
re'yinle fetva veriyormu ş sun. Kitap ve Sunnet oldukça re'yinle fetva 
vermel", 

islamiyetin, aslına uygun bir ş ekilde korunmas ı  gayesine mal uf 
olarak müslümanlar aras ında bu görü ş ün daha bidayetten itibaren tutun-
ması , müslümanları , Islam ülkelerinde ilk kaynak olan sahabe ile bir-
likte yayılmış  hadisleri toplama ğa, sahife ve kitaplarda cemetme ğ e 
itmiş tir. Bu suretle hummal ı  bir kitabet ve istinsah devri ba ş lamış , 
rivayetle me ş gul olan hemen herkesin elinde bir hadis sahifesi veya ki; 
tabi, yahutta bir nüsha bulunmas ı  âdet haline gelmi ş tir. Herhangi 
bir ülkede hadis rivayetiyle ş öhret kazanm ış  bir imamın bulunduğu 
haberi, diğer ülkelerde yerle ş mi ş  olan hadisçiler tarafından ö ğrenilir 

161. Bu haberler için bkz. 	 Sunen, I. 58-59. 
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öğ renilmez, o imam ın ülkesine, ondan hadis i ş itmek için ak ınlar ba ş -
lamış ; bu suretle H,caz , Ş am, (Irak, M ı sır, Yemen, Horasan gibi ül-
keler, hadis toplamak maksad ıyle daima ziyaret edilen ülkelerden ol-
muş tur. Bu seyahatlar ın neticesi, her bir hadisçinin elinde, daha önce 
hiç kimsenin biraraya getiremedi ğ i binlerce hadis toplanmış ; hazan 
bir hadisin yüzlerce ki ş i tarafından i ş itilmesi ve aynı  ş ekilde yine kala-
bal ık kimselere rivayet edilmesi suretiyle o hadisin turuku ço ğ almış  
ve hadislerin ş öhret veya garabet durumlar ını  tesbit etmek imkâm 
hasıl olmuş tur. Keza bir çok hadis imam, taraf ından sahih olduklarına 
hükmedilen hadislerin de biraraya getirilmesi mümkün olmu ş ; çok defa 
Fıkıh ehli arasında bilinmeyen bir çok hadis, hadisçilerin bu gayretleri 
neticesinde, hüküm istinbat ında fıkıhçıların istifadelerine haz ır bir 
ş ekle getirilmi ş tir. Nitekim İmam eş—Safi(1, bu konuda Ahmed İ bn 
Hanbel'e ş u ricada bulunmu ş tur: "Siz sahih olan haberleri bizden daha 
iyi biliyorsunuz. Bunlar ı  bize söyleyiniz; Kilfi olsun, Ba ş ri olsun ve ş ami 
olsun; nerede ise gidip bu hadisleri alarm" 2 . 

Hadisin, ilk müslümanlar nazar ında kazandığı  bu değer, asl ında, 
onun Kur'an! Kerimden sonra dinin ana kayna ğı  olması  cihetinden 
geliyordu. Onlar, herhangi bir mesele hakk ında Kur'âni bir hüküm 
mevcutsa, o meselenin halli için ba şka bir kaynak, veya Kur'ân d ışı nda 
ba şka bir hüküm aramak lüzumunu hissetmiyorlar ve bunu caiz de 
görmüyorlard ı . Eğer Kur'ânda bulunan hüküm, muhtelif yönlere gö-
türülebilen bir manâ ta şı yorsa, hadis veya sunnete bak ıyorlar ve Haz-
reti Peygamber taraf ından tercih edilen manay ı  kabul ediyorlard ı . 
Nitekim bu tatbikat, baz ı  hadisçilerin "sunnet, Kur'ân üzerinde hüküm 
veren bir vasfa sahiptir" sözünde en aç ık ifadesini bulmuş tur ki, bununla 
sunnetin, Kur'ân âyetlerinin do ğru olarak anla şı labilmesini sa ğ layan 
bir tefsir mahiyetinde oldu ğunu anlatmak istemi ş lerdir'". Kur'âm 
Kerimde ne aç ık ve ne de muhtelif yönlere götürülebilen manâda her 
hangi bir hüküm bulamad ıkları  zaman yine Hazreti Peygamberin sun-
netine bakm ış lar ve mü şkillerini onunla halletmi ş lerdir. E ğ er bir mese-
lede, onu halledecek bir hadis de bulamam ış larsa, sahabe ve tabi-
Lınun tatbikat ına bakmış lar ve bunlar aras ında huccet olabilecek söz 
ve fiilleri tercih etmi ş lerdir. 

Dünyevi meselelerde ve dinle do ğ rudan doğruya ilgisi olmayan ve 
daha önceki nesillerde tatbikat, da bulunmayan davram şlarda, yine 
Kur'ân ve Hadislerin ima ve i ş aretlerini ara ş tırmış lar, zaruri olarak ba ş - 

162. Bkz. 	Ebu'l-1-Juseyn İbn Yalk Tabaldı tu'l—Ilantıbile, I. 282. 
163. Bkz. Ibu `Abdil—Berr, CWmi` beyöni'l — ' ı lm, II. 191. Keza bkz. ed—Darimi, Sunen, I. 145. 
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vurdukları  re'yle ictihadlar ında yine bu iki kayna ğı n havas ı  içinde kal-
mağ a çalış mış lardır. Dini ve bilhassa itikadi konularda ise, bu iki kay-
nak dışı nda hiçbir görü ş e, hiçbir re'y ve ictihada iltifat etmemi ş lerdir. 
Çünkü, inançlar ına göre, Allah, insanlar ı  karanhktan nâra, dalâletten 
hidayete ç ıkarmak ve İ slâm dinini diğer bütün dinlere üstün k ılmak 

için Hazreti Mulı ammed'i bir elçi olarak göndermi ş ; onunla birlikte, 
insanların ihtilâf ettikleri meselelerde aralar ını  bulmak ve adaletle 
hükmetmek için bir de Kitap indirmi ş  ve insanlara dini ve dünyevi 
anla ş mazlıklarında bu Kitapla. Peygamberin sunnetine ba ş vurmalarmı , 
bu iki kayna ğı n ışığı  altında müşkillerini halletmelerini emretmi ş tir. 
Ayrıca Kitab ında, Peygamberi vas ıtas ıyle gönderdiğ i dini ikmal etti-
ğ ini ve insanlar üzerindeki nimetini tamamlad ığı m açıkça beyan bu-
yurmu ş tur"4. O halde dini ve itikadi konularda bir insana lân ın olacak 
bilgi, tam olarak bu iki kaynakta mevcuttur ve müslümanlar ın bunun 
dışı nda bilip öğ renmekle, veya iman ve itikad etmekle mükellef ol-
dukları  hiçbir husus yoktur. 

İş te yukar ı dan beri aç ıklamağ a çal ış tığı mı z bu görü ş ler, kendilerini 
hadise hasretmi ş , İ slam dininin bu ikinci mühim kayna ğı nı  her türlü 
tağyir ve tahriften korumay ı  gaye edinmi ş  ve bu maksatla hadis usül 
ve fürı'l'una ait kaideler vazederek onu İ slâm' ın en ş erefli ilimlerinden 
biri haline getirmi ş  olan bir müslüman grubunun görü ş leridir ki, İ slam 
tarihinde bu görü ş lere sâhip olanlara a ş hâbu'l-hadis (hadis ashab ı  veya 
hadis ehli) denilmiş tir. 

AŞ L -A ş l, lugatta temel, esas, dayanak mânas ındadır. Kaide ve delil 
manâlar ında da kullanılmış tır. Cem'i u ş ii/ gelir. Hadisçiler aras ında, bu 
manâya uygun olarak, hadis rivayet eden râvinin, veya ş eyhin, hadis-
'erini toplam ış  olduğu kitab ına denir ki, rivayet esnas ında hâfı zas ının 
destek ve dayana ğı nı  te şkil eder. Ş eyh bu kitab ı  büyük bir dikkat ve 
titizlikle yazar ve muhafaza eder; rivayet esnas ında yanında bulun-
durur. Ş eyhin hadislerini istinsah etmi ş , veya sernâc esnas ında yazmış  
olan bir râvinin, nüshas ını  ş eyhe arzetmeden veya ş eyhin aş lı  ile mu-
kabele etmeden o nüshadan rivayeti câiz olmazl". 

Bir şeyhin aş /ından aynen istinsah edilmi ş  bir başka kitaba o a ş hn 
nüshas ı  denirse de, muhtelif ş eyhlerden derlenerek meydana getirilmi ş  
bir kitap, onun sâhibine ait bir aş l olur. 

cAŞ ERE MUBE ŞŞ ERE - Hazreti Peygamber taraf ından cennet-
le teb ş ir olunan on sahabiye el-tA ş aratu'l-Mube şş ere adı  verilmiş tir. 

164. Ma'ide stiresi, 4. 

165. Bkz. es—Suyütk Tedritı , s. 294. 
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Ahmed İ bn Hanbel, Musned'inde `Abdurrahman İbn `Avf tarikıyle 
Hazreti Peygamberden nakletti ğ i bir hadiste, bu on sahabiyi ş öyle 
sıralamış t ır: Ebn Bekr, cOmer, (Ali, (Osman, Tallya, ez—Zubeyr, <Ab-
durrahman İ bn (Avf, Sa(c1 İbn Ebi Vakkas, Sacid İ bn Zeyd Ibn (Amr 
İ bn Nufeyl, Ebü `Ubeyde ibnu'l—Cerrat ıı 66 . 

Bununla beraber hadisin baz ı  rivayetlerinde onuncu sahabi aç ıkça 

belirtilmemiş tir. Mesela yine Musned'te Sacid İ bn Zeyd'ten gelen çe ş itli 
rivayetlerde, Ebü `Ubeyde ibnu'l—Cerral ı 'm ismine rastlanmaz. Buna 
karşı lık, bu rivayetlerde Hazreti Peygamber önce kendisini, sonra da 
dokuz sahabi ismini zikrederek cennetle müjdelenen on ki ş iyi belir-
lemiş tir 167 . Yine Sacid İbn Zeyd'in bir rivayetinde, bu sahabi, Hazreti 
Peygamberden sonra sekiz sahabi ismi zikretmi ş , fakat onuncu saha-
binin ismini vermek yerine, "dileseydim onuncuyu da isimlendirirdim" 
demekle yetinmi ş tir. Onuncu sahabinin kendisi oldu ğuna şüphe yok-
tur. Zira ayn ı  hadisin Ebü Dav fıd'da yer alan bir rivayetinde ş u ziyade 
görülmektedir: "... Dileseydim onuncuyu da isimlendirirdim. Ona sor-
dular: Kim o? Said İ bn Zeyd sustu. Tekrar sordular: Kim o? Bunun 
üzerine ş u cevab ı  verdi: Said İbn Zeyd"8 . 

(AZIZ — <Aziz, lugatta "bir adam aziz ve Ş erif olmak ve bir kimse 
zelil iken kaviy ve zi—kudret olmak" manas ınadırl". Hadis istılahında 
ise, <Aziz, bir hadisin garib iken bir ba şka yönden rivayet edilmek su-
retiyle kuvvet kazanmas ı  ve aziz olmas ıdır. Mesela ez—Zuhri, veya Ka-
tada gibi me ş hur hadis imamlar ından birinin rivayeti, onlardan rivayet 
eden bir tek raviye inhisar eder, ba şka ravi bulunmazsa, bu rivayet 
garib olur. Bir ba ş ka ifade ile, bir hadis, ez—Zuhri ve benzeri imamlar-
dan birinden yaln ız bir ravi vas ı tas ıyle rivayet edilirse, daha sonraki 
nesillerde hadisin turuku ço ğ almış  olsa bile bu hadise garib denir. Ha-
disin tek bir raviye inhisar etti ğ i tabakadan bir ba şka ravi ayn ı  hadisi 
yine o imam dan rivayet ederse, o 'ana kadar garib olarak bilinen hadis, 
ikinci ravinin rivayetiyle kuvvet kazan ır ve aziz olur. Buna göre azizi, 
herhangi bir tabakada yaln ız iki ravi taraf ından rivayet edilen hadis-
ler olarak tarif etmek daha do ğ ru olur. Bununla beraber İbnu's—ş alülı , 
garib olan bir hadisi, iki veya üç ki ş i rivayet ederse aziz olur, demek 
suretiyle, üç ki ş inin teferrüdünü de azizin tarifine sokmu ş  bulunmak-
tadir°". Halbuki İbn 1,IEacer'e göre bir hadis, herhangi bir tabakada 

166. Bkz. Ad ı  geçen eser, I. 193. 

167. Hadis için bkz. Ahmed Ibn Hanbel, Musned (Ahmed M. Ş akir ne ş ri, Mısır 1369/ 1950), 
I. 110-111. 

168. Ebü Drıviid, Sunen, II. 516. 

169. Bkz. Kamus tereemesi, II. 823; İ bn Maniiir, Lisa'nu'l—`Arab, V. 374. 

170. Bkz. 	 s. 243. 
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yalnız bir kiş i tarafından rivayet edilirse o hadis garib, iki ki ş i tara-
fından rivayet edilirse aziz ad ını  alır"'. 

İbn 11ıbban'ın ifadesinden veya baz ı  kimselerin ileri sürdükleri 
görüş lere onun verdi ğ i cevaptan, azizi, bütün tabakalarda yaln ı z iki 
kiş inin iki kiş iden rivayetleri olarak tarif edenlerin bulundu ğu anla şı l-

makta ve İbn 11ıbban "iki ki ş inin iki kiş iden rivayeti asla bulunmaz" 
demek suretiyle, böyle bir aziz çe ş idini reddetmektedir; yahutta İbn 
Hıbban, azizin tarifi bahis konusu oldu ğu zaman, bu tariften, her ta-
bakada yaln ız iki kiş inin yalnı z iki kiş iden rivayet etti ğ i hadis mana-
= anlamaktad ırm. İbn Hacer, İbn 1.1ıbban'ın bu anlayışı na iş aretle 

ş öyle der: " İ bn 1.1 ıbban, iki kiş inin iki kiş iden rivayeti asla bulunmaz 
demek suretiyle bütün tabakalarda yaln ız iki kiş inin yalnı z iki kiş iden 
rivayetini kasdediyorsa, bu do ğrudur; gerçekten bu çe ş it bir rivayet 
bulmak hemen hemen imkans ız gibidir. Fakat tecviz etti ğ i aziz ş ekli, 
iki kiş iden az olmayan kimselerin iki ki ş iden az olmayan kimselerden 
rivayet etmeleri suretiyle mevcuttur. Bunun misali ş eyban (el-Bubari 
ve Muslim) ın Enes'ten ve el-Bubarrnin Ebü Hurayra'dan rivayet 
ettikleri ş u hadistir: "Ben içinizden birine anas ından babas ından ve 
çocuğundan daha sevgili olmad ıkça o, iman etmi ş  sayı lmaz"'". Bu hadisi, 
Enes'ten Ratade ve cAbdu'l-`Aziz İbn ş uheyb; R.atade'den Ş ube ve 
Sacid; (Abdu'l-cAzli'den İ smacil İ bn cUleyye ve (Abdu'l-Varis; ve 
bunlar ın her birinden de, sayı sı  ikinin üstünde birer cemaat rivayet 
etmiş tir"'". 
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Ş emada da görüldü ğü gibi, zikri geçen hadis, ilk üç tabakada bir 
imamdan yaln ız iki ravi vas ıtas ıyle rivayet edilmi ş se de, üçüncü taba-
kadan sonra turuku ço ğ almış  ve her birinden birer cemaat taraf ından 
rivayet edilmi ş tir. Bu hadis azizin bir örne ğ idir. 

171. Bkz. Nubbetu'l—fiker ş erhi, s. 26. 
172. Bkz. es—Suyrtti, Tedrib, s. 375. 
173. Hadis için bkz. 	 Ş ahiti, I. 9; Muslim, Ş ahiti, I. 67 (hadis No. 69, 70). 
174. İ bn Hacer, N4betu'l—fiker ş erhi, s. 28. 
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B 

BEDEL - Bedel, uluvv-i nisbinin k ı sımlarından birisidir. Bilindiğ i 
gibi hadis, isnadı  yönünden ya âti, ya da nâzil olur. Hadisin ali olması , 
onu en son nakleden raviye göre, ya kendisiyle Hazreti Peygamber 
aras ında az sayı da ravi bulunmas ı  itibariyledir; ya da me ş hur hadis ,- ı mamlarından veya Kutub-i Sitte musanmflar ından birine nisbetledir. 
Birincisine, yani Hazreti Peygambere varan isnadta ravi say ı sı  az olan 
hadise uluvv-i mutlak, diğ erine de uluvv-i nisbi denirm. I ş te bedel, zik- 
retti ğ imiz bu uluvv-i nisbinin kı sımlarından biridir. 

Bedel, mesela el-Bubarrnin kitab ında bulunan bir hadisin, el-
Bub.arrnin şeyhine muvafakatla onun ş eyhinden, ba şka bir isnadla ri-
vayet edilmesidir ki e ğer bu hadis el-Bub.ari ve ş eyhi tarih ile rivayet 
edilmiş  olsayd ı , ravi say ı s ı  daha çok olacakt ı . Bunu bir misalle ş öyle 
aç ıklayabiliriz: 

El-Bubari. kitab ında Müsa İ bn İ smail vasıtasıyle Hemmam'dan 
bir hadis rivayet etmi ş tir. Hemmam bu hadisi İ shak İ bn <Abdillah'tan, 
İ slı ak Enes'ten, Enes de Hazreti Peygamberden alm ış tır. 

Hz .Peyramber  
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175. Daha geniş  bilgi için bkz. 
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Ş emada görüldüğü gibi, biz bu hadisi el—Bulari ve ş eyhi Masa. 

tarikıyle Hemmiim'dan rivayet edecek olursak, bizimle Hemmam ara-

s ında dö ı t râvi bulundu ğu halde, Mfisa tarik ıyle değ il de, mesela onun 

arkada şı  olan bir ba ş kas ı  vasıtas ıyle Hemmam'a varan bir isnadla ri-

vayet etsek, bizimle Hemmam aras ında daha az râvi bulunacak. İş te 

bizim bu ikinci rivayetimiz uluvv—i nisbinin bedel dediğ imiz kı smını  
teşkil eder; çünkü bu rivayet âlidir, el—Bulsı arrnin ş eyhi tarikıyle yap-

tığı mız rivayet ise nâzildir. Ali rivayetin bedel olmas ı  da, el—Butı arr-

nin ş eyhini ba şka bir ş eyle ibdU etmemiz dolay ı slyledir'". 

BEYAN — Beyan, mücmel ve gayri müfesser olan bir ş eyin tavzih 

ve tefsiridir ki buna delâlet denildiğ i gibi, baz ılar ı  da onun delil oldu-

ğ unu söylemi ş lerdir. Bu itibarla lugatta bârte'ş —şey'u bey(inen denildiğ i 

zaman, ittezalm (tavazzuh etti), tebeyyene (tebeyyün etti) manalar ı  
anla şı lır. E ş —Ş afiq'ye göre beyan, delil veya delâletten daha umumi bir 

manâya sahip olup, usül ve fürfrun manalar ını  cemeden bir isimdir°". 

Hadis ıstı lahları  yönünden beyan ın aç ıklanması , sunnet veya ha-

disin, islam ş eriatın ı n beyan ı  olarak, Allah Ta'alân ın Hazreti Peygam-

bere bah ş etti ğ i bir minha olu ş u itibariyledir. Çünkü bu husus, Kur'am 

Kerimde aç ıkça belirtilmiş tir: "Ve enzelna ileyke'z—zikra litubeyyine 

li'n—nasi mâ nuzzile ileyhim le(allehum yetefekkeran" (Biz sana zikr'i 

indirdik ki, kendilerine gönderileni halka aç ıklayas ın; belki onlar da 

ibaha gelip dü ş ünüı ler) 1 'S. "Ve ma enzelna taleykel—Kitabe illa 

litubeyyine fihi huden ve raluneten likavmin yu'- 

minfin" (Biz sana Kitab' ı , halka ihtilafa dü ş tükleri ş eylerde aç ıklaya-

sın diye inanan kavimler için hidayet ve rahmet olarak indirdik) 1 ". 

Bu iki ayette aç ıkça görüldü ğü gibi Allah Ta'ala, aç ık bir nass ile 

Hazreti Peygambere, Kur'an]. Kelimin beyan ını  bah ş etmi ş , Kur'an' 

Kerimi ona aç ı klamas ı  için, yani onda mücmel olarak gelen usülü ş erh 

etmesi için göndermi ş tir. Buna göre Hazreti Peygamberin rasullük 

görevi, kendisine indirilen Kitab ı  sadece halka ula ş t ır ı p tebliğ  etmek 

değ ildir; Allah Ta'ala ona, ayn ı  zamanda bu Kitab ın beyan ını , ş erh ve 

176. `Ulavvi Nisbi'nin di ğ er çe ş itleri için bkz. 

177. Bkz. e ş —Ş 8B`1, er—Ristı le, s. 21. 

178. Natı l sûresi, 44. 

179. Aynı  sûre, 64. 
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izah ını  bahş etmiş , onu bu i ş le görevlendirmi ş tir. Nitekim baz ı  haberlerden 

öğ rendiğ imize göre, Hazreti Peygambere Kurân ı  Kerlinden bir âyet 

nâzil oldu ğu zaman, arkas ından, Kur'ândan olmayan ve gayri metluv 

diye tabir edilen bir ba şka vahiy de ilk vahyi tavzih ve tefsir etmek 
üzere gönderilmi ş t ir . El—E vz â(rnin IJass İ bn ,14ıyye' den ri vayet 
ettiğ i bir haber bu hususu ş öyle açıklamış t ır: "Cibril Hazreti Peygam-
bere vahiy getirdi ğ i zaman, o vahyi tefsir eden bir de sunnet getiriyor- 
du,, ı 80 .  

Kur'ân ı  Kerimde yer alan ve Hazreti Peygamberin kendi nefsin-
den ve hevas ından konu ş madığı nı , fakat konu ş tuğu her ş eyin vahye 
müstenid oldu ğunu ifade eden âyet de, sunnet veya hadisin önemini 
açıklamak bakımından üzerinde ayr ı ca durulması  gereken bir manâya 
sahiptir. Bu âyetin meali ş öyledir: - "(Peygamber) hevadan konu ş maz; 
onun konu şması , sadece kendisine gönderilen bir vahiydir"i". 

Buna göre, ş eriat ın beyanı  olmak üzere Hazreti Peygamberden 
sadır olan her ş eye itaat, bütün müslümanlar ın üzerine vâcibtir; çünkü 
o, Allah'ın Kurân ı  Kerimde murad etti ğ i ş eylerin mübeyyin ve müfes-
siridir ve bu husus, yukar ı da zikrolunan iki âyetin aç ık ifadesinden ko-
layca anla şı lmaktadır. Di ğer taraftan Hazreti Peygambere itaat ın 
vücübu, Kur'ân ın apaçık emirlerine de istinad eder. Misal olmak üzere 
şu bir kaç âyet mealini zikredebiliriz: 

"De ki: Allah'a ve Rasûle itaat edin. E ğ er bundan yüz çevirecek 
olursanı z (bilesiniz ki) Allah kâfirleri sevmez'" 82 . 

"Allah'a ve Rasûle itaat edin; belki rahmet olunursunuz"" 3 . 

"Kim Rasûle itaat ederse Allah'a itaat emi ş  olur" 

180. İbn 'Abdi'l-Berr, Ciimi`beyrıni'l-c ı lm, II. 191. El-Evz"a% bu habere istinaden ş öyle demi ş -

tir: "Kitap, sunnete, sunnetin Kitab'a oldu ğundan daha fazla muhtaçt ır", Bu, şu demektir 

ki, sunnet Kitab ı  tefsir ve tavzih eder; fakat sunnetin Kitapla tefsir ve tavzihi söz konusu 

değ ildir. Buna benzer ba şka bir haber Yahyü İ bn Ebi Ke ş ir'den nakledilmi ş tir• "Sunnet, Kitap 

üzerine hüküm verebilecek bir vasfa sahiptir. Fakat Kitab ın sunnet üzerinde böyle bir vasfı  
yoktur". Ahmed İbn Hanbel'e bu söz hakkında soruldu ğu zaman "bunu söylemeğ e cesaret 

edemem; fakat şurası  muhakkakt ır ki, sunnet Kur'ân ı  tefsir ve tavzih eder" demi ş tir. Bu haber 
için bkz. İ bn `Abdi'l-berr, adı  geçen eser, II. 191. 

181. Necm süresi, 3. 

182. 71.1-4 g ınriin süresi, 32. 

183. Aynı  süre, 132. 

184. Nis'4' süresi, 80. 

184 .  

59 



Kur'âm Kerim bütün delilleriyle dinin ashd ır; bunda hiçbir müslü-
man ın ş ek ve ş üphesi yoktur. Ancak Kitapta gelen ahkam ın ço ğu 

küllidir, cüz'i değ ildir; icmalidir, tafsili de ğ ildir. Bununla beraber Allah 
Ta'ala, bunlar ın insanlara beyan ını  Hazreti Peygambere bah ş etmiş , o 

da vahiy yolu ile mücmelini beyan, mü şkilini tavzih etmi ş , yine ken-

disine gönderilen vahye istinaden, — her ne kadar bu vahiy Kur'ânda 

yer alan metluv vahiylerden olmasa bile — ahkâm vazetmi ş tir. Buna 

göre Kur'ân ı  Kerimin sunnet ile beyan ı  çe ş itli yönlerden olur: 

1. Beyan bazan Kur'ân nass ına muvafık -olur. Bu takdirde sunnet, 

Kur'an teyid ve tekid eden bir manâya sahiptir. Mesela Kur'an]. Ke-

rim'de namaza haz ırlanan bir kimsenin yapaca ğı  ilk iş le ilgili olarak ş u 

emir gelmiş tir: "Ey iman edenler, namaza kalkt ığı nız zaman yüzünüzü 

ve dirseklere kadar ellerinizi y ıkayın; ba şı nı zı  meshedin ve ayaklar ını zı  
topuklarla birlikte yıkayın""5 . Kur'an bu âyetle ş unu açıklamış tı r 
ki, abdest bozan bir kimse, namaz k ılmaya kalkt ığı  zaman abdest aza-

lar ını  yıkamak, yani abdest almak zorundad ır. El—Bulsı arrnin Ebü 

Hurayra vası tas ıyle nakletti ğ i bir hadisten ö ğ rendi ğ imize göre, Haz-

reti Peygamberin bu ayeti beyan ı , Kur'ân nass ına muvafık olarak va-

rid olmuş tur. Peygamberimiz bu konuda ş öyle buyurmu ş tur: "Abdest 

bozan bir kimse yeniden abdest almad ıkça namaz ı  kabul olunmaz" 186 . 

2. Sunnet, bazan Kur'âm Kerimde mücmel olarak gelen âyetleri 
beyan etmi ş tir. Namaz, oruç, zeka-t, hacc, al ı m satım, nikâh, talâk ve 

diğer meselelerle ilgili olarak pek çok mücmel ayet nazil olmu ş , daha 

doğ rusu Allah Ta'ala bunlar ın tafsil ve tavzihini yapmam ış , bunu Haz-

reti Peygamberin beyan ına b ırakmış tır. Mesela Kur'an! Kerimde "na-

mazı  kılm" (al~u' ş —ş alat) emriyle birlikte "namazlar ı  ve bilhassa orta 

namaz ı  muhafaza edin" 187 , "güne ş  doğmadan ve batmadan önce Rab-

binı  hamd ile tesbih et"'" gibi mücmel ayetler gelmi ş , fakat k ı lınmas ı  
emrolunan bu namazlar ın vakitleri, rek'at adetleri ve ne ş ekilde k ıhna-

cakları  aç ıkça belirtilmemi ş tir. Bununla beraber Hazreti Peygamber, 

yine Allah' ın kendisine bah ş ettiğ i gayri metluv vahiy ile bunlar ı  beyan 

etmi ş , ayrı ca müslümanlara "benim k ıldığı m gibi k ıhnız" 189  demek 

185. M8'ide süresi. 6. 

186. Bkz. Ş ahiti, I. 43. 

187. Bakara süresi, 238. 

188. Kaf süresi, 39. 

189. El—BulArI, Ş ahiti, I. 155. 
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suretiyle namaz ın eda ş eklini, âdâb ve erkan ını  göstermi ş tir. Keza Kur-
ân ı  Kerimde zekât verilmesiyle ilgili emirler bulunmakla beraber, han-
gi maldan ne miktar zekât verilece ğ i hususu belirtilmemi ş tir. Sunnet 

mücmel olarak gelen zekât âyetlerini beyan etmi ş tir. 

3. Sunnet, âm manas ında gelen ayeti tahsisle beyan eder. Mesela 
verasetle ilgili olarak gelen bir ayette "Allah, çocuklar ınız hakk ında 

erkek evlad için, iki kadın hissesi kadar (miras) emreder"° 9°, denilmiş , 

Hazreti Peygamber ise, "biz enbiyalar miras b ırakmaya. B ıraktığı mı z 

ş ey sadakad ır'"91  ve "katil varis olmaz' 192  hadisleriyle âm hükmünde 
gelen ayeti tahsis ederek . Peygamberlerin miras b ırakmayacaklar ını , 

katillerin de mirasa haklar ı  olmadıklarını  beyan etmi ş tir. 

4. Sunnet, Kur'an! Kerimin mutlak ını  takyid ile beyan eder. 
Mesela "kad ın olsun erkek olsun, h ırsızların ellerinin kesilmesini"'" 
emreden ayet, elden kesilmesi gereken k ısmı  takyid etmemi ş tir. Hal-

buki "yed" (el) kelimesi umumiyetle avuçtan ba ş layarak dirseğe kadar 
uzanan k ısma ı tlak olunur. Ancak Hazreti Peygamber kendisine getiri-
len bir h ırsı zın elini bileğ inden kesmek suretiyle ayeti beyan etmi ş tir194 . 

Zikretmiş  olduğumuz bu misaller, sunnetin Kur'ân ı  Kerimin beyan ı  
olmak bak ı mından önemini aç ıklamağ a yeterlidir. 

BID'AT — Lugatta bid'at, bir ş eye ba ş lamak, onu ihdas etmek, 
inş a eylemek man:asma gelir. Bedeca'ş— ş ey'e denildiğ i zaman enşe'ehu 

(onu inş a etti) ve bede'ehu (ona ba ş ladı) manas ı  anlaşı lır. Bidcat, hadis 
olan ş eydir. Ist ı lahta, dinin ikmalinden sonra ihdas olunan ve dine izafe 
edilen ş eye denilmi ş tir. İbnu's—Sekit'in tarifine göre her muhdes (ihdas 
olunan ş ey) bidcatt ır' 95 . (Omer Ibnu'l—tlattab, Ramazan aylar ında k ı -
lınan teravih namaz ı  hakkında ni<meti'l—bidcatu hil;ihi (bu ne güzel bid'- 
attır) demi ş tir. Buna göre bid(at ı  iki kısma ayırmak gerekir. Birincisi 
hidayete götüren bid'at; ikincisi ise, dalâlete götüren bidcatt ır. Ilki, 
Allah' ın ve Rasalünün emir ve te ş vik ettikleri ş eylerdir ki övülme ğ e 
layıktır; nitekim Hazreti `Ömer teravih namaz ı  hakkında "bu ne güzel 
bir bid'at" demi ş tir. Diğeri ise, Allah' ın ve Rasalünün emir ve te ş vik 

190. Nisa' sûreso, 11. 

191. El-BuVırI, SalAt, IV. 209-210; Muslim, Sa4111, III. 1379 vd. 

192. Et-Tirmizi, Sunen, (ferû'iz 17) IV. 425; Ibn 11,Uce, Sunen, (diyfit 14), II. 143. 

193. Wide sûresi, 38. 

194. Bkz. Ez-Zeyldi, Na şbdr-rı7ye, III. 370. 

195. Bkz. ibn Manzür , Lisiinu'l-`Arab, VIII. 5. 
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ettikleri ş eylerin hilafına olan iş lerdir; bu da kötülenme ğ e ve inkar 

edilmeğe layık olur. 

Övülmeğ e layık olan bid'at, Hazreti Peygamberin bir hadisinde 
de belirtti ğ i gibi, insana sevab kazand ırır. Bu hadisinde Hazreti Pey-
gamber ş öyle buyurmuş tur: " İyi bir ş eyi —veya yolu— sunnet ittihaz 

eden kimse, onun ve onunla amel eden kimselerin ecr ve sevab ına nail 

olur" 196 . 

Kötülenmeğ e ve inkâr edilme ğ e layık olan bidtat ise, yine Hazreti 
Peygamberin hadisinde görüldü ğü gibi sahibine günah kazand ım. Haz-

reti Peygamber, yukar ıda zikrettiğ imiz hadisin devammda ş öyle buyur-

mu ş tur: "Kötü bir ş eyi —veya yolu— sunnet ittihaz eden kimse, onun ve 
onunla amel eden kimselerin günah ını  yüklenir". 

Hazreti <Omer'in teravih namaz ı  hakkında söylediğ i "bu 'ne güzel 

bir bidat" sözü ile, övülmü ş  olan ve bu namaz ı  ikame edene sevab 

kazand ıran bir sunnet kasdedilmi ş tir. Ancak bu sunnet, Hazreti Pey-
gamberin sunnetlerinden de ğ ildir. Zira Hazreti Peygamber, teravih 
namaz ım baz ı  geceler lulmış , sonra terketmi ş tir; halk ı  devamlı  ve mun-

tazam bir ş ekilde böyle bir namaz için toplamam ış tır. Hatta Ebü Bekr 

devrinde de muntazam bir teravih namaz ı  kı lınmamış tır. Ancak cOmer 

ibnu'l—IJattü'b halk ı  bu namaza davet etmi ş  ve bu sebepledir ki teravih 

namaz ı  hakkında "ne güzel bir bid<at" tabirini kullanm ış tır. Bu bak ım-

dan Hazreti tOmer'in "bidcat" olarak vas ıflandırdığı  bu namaz, asl ında 

bir sunnettir ve Hazreti Peygamberin "benim ve benden sonraki Hu-
lafa—i Raş idinin sunnetine uymamz sizin için lüzumludur" 
buna aç ıkça delâlet etmektedir. 

Ancak hadis ı stılahmda "bid<at" kelimesinin dine ayk ı rı  ve dola-

yı s ıyle kötülenmeye lay ık manâlarda kullan ıldığı na i ş aret etmek gerekir. 

Filhakika bu kelimeden türeyen ve fail manasma sahip bulunan ınub-

tedic veya mubtedi(a tabiri, dine ayk ırı  olan yola sapm ış  veya dalâlette 

kalmış  kimseler hakkında kullanı lmış tır. Nitekim ez—Zehebi, mubtedi-

cadan veya bid<at ehlinden bahsederken ş öyle demi ş tir: "(Osman' ın 

hilafeti zaman ında zâhir bir bid(at vukubulmam ış t ı . Fakat onun öl-

dürülmesi üzerine birbirine kar şı  iki bid'at zuhur etti. Biri <All'yi tekfir 

eden havaric, diğeri de onun imametini, ı smetini, yahut nubuvvetini 

ve uluh ıyyetini iddia eden rrtfigt (gulat— ı  ş i'a) bid'atlar ı  idi"". Ez- 

196. Hadis için bkz. Muslim, Saidit, II. 705. 

197. Hadisin tam metni için bkz. Ebü DSVÜd, Sunen, II. 506; Ibn l‘fce, Sunen, I. 19. 

198. Daha geni ş  bilgi için bkz. Ehlu'l-Bida`. 
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Zehebrnin bu sözlerinde de görüldü ğü gibi, havaric, rafıza veya gulat— ı  
ş i'a ve benzeri fırkalar hakkında bidat tabiri kullan ılmış tır. Bu fırka-
ların İ slam dışı  davranış ları  ve inançlar ı  dolayı sıyle dalâlet içinde kal-
mış  bir takı m te ş ekküller olduğu, mezhebler tarihine vak ıf herkes tara-
fından bilinmektedir. 

B İ D'ATU'R — RAVI — Bid<at ın, ı stılah olarak, ihdas edilmi ş  
din dışı  ve dine muhalif, fakat dindenmi ş  gibi gösterilmiş  bir takım 
inanç ve davran ış lar olduğu bilinmektedir199. Bu gibi inanç ve davran ış -

lardan ve bunlara kendisini kapt ırmış  kimselerden çekinmek, dinin 
selameti ve insan nefsinin hidayeti bak ımından zorunlu olmak gerekir. 
İş te bu sebepledir ki hadis ilminde bidatu'r— nrıvl, yani hadis rivayet 
eden kimsenin bidcata nisbet edilmesi ve onun bidat ehlinden say ı l-
mas ı , ta'n sebeplerinden biridir. Çünkü râvi, sahip oldu ğu bidat sebe-
biyle ya mukefferdir; yani tekfir olunmu ş tur; zira onun sahip oldu ğu 

inanç ve itikad, küfrü gerektiren inanç ve itikadlardand ır; yahut ravi 
bu inanç ve itikad ı  dolayı sıyle tekfir olunmasa bile, fiska nisbet edilmi ş  
ve onun fasik olduğu söylenmi ş tir. Bu iki halden birincisinde, yani 
ravinin itikadı  dolayı sıyle küfre nisbet edilmesi halinde, bu ravi hadis-
çiler nazar ında makbul değ ildir ve onun rivayeti kabul edilmez. 
Bununla beraber baz ı  hadisçiler, bu ravinin, din d ışı  inançlarnun yay-
gınla ş ması  ve herkes taraf ından benimsenmesi için yalan söylemenin 
meş ru ve helal oldu ğuna inananlardan olmad ığı  kesinlikle bilinirse, 
onun rivayetlerinin kabul edilebilece ğ ini söylemi ş lerdir. Bununla be-
raber, ş uras ı  da muhakkaktu ki, herhangi bir bidat sebebiyle her tek-
fir olunan ravinin reddedilmesi zorunlu de ğ ildir; çünkü her grup, muha-
liflerinin mubtedicadan oldu ğunu iddia eder ve çok defa da bu iddia-
s ında mübala ğ al ı  olur. Bu takdirde ortada tekfir olunmam ış  hiç kimse 
kalmaz. Bu sebeple, rivayeti reddolunacak bir ravinin, her ş eyden önce, 

dinde tevatür yolu ile sabit olmu ş  ve zaruri olarak bilinmesi sa ğ lanmış  
bir iş i inkar etmesi veya bunun aksine inanm ış  olması  lazımdır. Bu 

evsafta olmayan ravinin, aksine, takvas ı  ve sözünde güvenilir olmas ı  da 

bahis konusu ise, rivayetinin kabulü için hiçbir engel yok demektir. 

E ğer ravi, bidat ı  tekfiri gerektirmeyen kimselerden olursa, bu 
gibiler hakkında çe ş itli görüş ler ileri sürülmü ş tür. Baz ılarına göre bun-
ların rivayetleri mutlaka reddolunur; çünkü bid'at sahibindeh rivayet, 
mezhebinin propaganda edilmesine ve isminin yüceltilmesine vesile 
olur. Bu sebeple mubteditadan hiçbir ş ey rivayet etmemek gerekir. 

199. Bkz. 
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Baz ıları , yalanın helal oldu ğu inancına sahip olmayan mubtedicadan 
rivayeti kabul etmi ş ler; baz ıları  da, mubtedic, rivayetiyle kendi bid<at ına 
daveti gaye edinmedikçe, ondan hadis rivayet edilebilece ğ ini söylemiş -
lerdir; çünkü bidcata davet, onu övmekle gerçekle ş ir; bu ise, övmeye 
mesned te ş kil edecek rivayetler vazc ına veya baz ı  rivayetlerin tahrifine 
yol açar. Hadisçiler aras ında umumiyetle kabul edilen görü ş  de budu ı 2°°. 

200. İbn Hacer, Nuhbett ı 'l—fiker ş erhi, e. 68-69. Keza bkz. Ehlu'l—Bida`. 
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C 

CAH 'ALET — Celil veya cahalet, lugatta, "umur— ı  mubhemede ilim 
olmaksızın tekaddüm" olarak tarif edilmi ş tir201 . Râgıb'a göre cahaletin 
üç ş ekli vard ır: 1. Nefis ilimden tamamiyle hali olur. 2. Bir ş ey, olduğun-
dan başka bir ş ekilde bilinir ve ona öylece itikad olunur. 3. Yahutta 
bir ş ey, yap ı lması  gereken ş eklin hilâfma yap ı lır; bunu yapan ya iti-
kadı  dolayı s ıyle böyle yapar ve bu itikad ında samimidir; yahutta fâ-
siddir202. Maamafih cahalet hakk ında, "bilinmesi mümkün olabilecek 
ş ey hakkı ndaki bilginin olmaması " ş eklinde gelen tarifi kabul etmek, 
konumuz yönünden daha uygun görülmektedir. Çünkü hadis ıstılahında 
cahalet tabiri, bir râvinin cerh veya tadiline sebep olabilecek hallerinin 
bilinmemesi yönünden kullanılmış  olmaktad ır. Ancak burada, ş u hu-
susu belirtmek gerekir ki, cahalet lugat manâmyle al ınacak olursa, tacna 
layık olan kimsenin, cahalet vasfına sahip olan kimse, yani câhilin 
olduğu anla şı lır. Oysa üzerinde durduğumuz konu ile ilgili olduğu zaman, 
cahalet, hadis râvisi hakk ında cerh ve tadil yönünden hüküm verecek 
olan hadis imam ının vasfıdır ve bu imam ın câhili olduğu husus da, 
hadis râvisinin hal ve me ş rebidir. Bu bak ımdan imam hakkında caha-
leti dolay ı sıyle ta'n bahis konusu de ğ ildir; aksine bahis konusu olan 
ta(n râvi hakk ındadır; yani râvinin bilinmemesi, cerh ve ta'dil yönün-
den mechill kalmas ı dır. Mechıll olan râvi, mechiil kalm ış  olması  dola-
yı sıyle tacna müstahak olur. 

Râvinin bilinmemesi, yani hadis imamlar ı  aras ında mechûl kal-
ması , baş lıca iki sebebe dayan ır. Birincisi, râvinin isim, künye, lakab, 
neseb gibi çe ş itli ve pek çok s ıfatları  olduğu halde bunlardan yaln ız 
birisiyle tanınmış  olması  ve rivayet isnad ında, bu tanınmış  olduğu isim-
den ba şka bir isimle zikredilmesidir. Râvinin kendi ismi olmakla , be-
raber, me ş hur olmayan bir isminin kullan ılmas ı , onun başka bir ş ahı s 
olduğu zannını  uyandırır. Bu ise, hadis rivayetinde güven sa ğ lamış  

201. Bkz. Tılc, VII. 268. 
202. Aynı  yer. 
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kimseleri arayan hadisçilerin, bu ş ahıs hakkında tam bir bilgi edinme-
lerine engel olur; râvi hadisçiler aras ında mechal kal ır veya hadisçi-
ler bu râvi hakk ında cahil olurlar. Mesela Muhammed Ibnu's—Sa'ib 
İbn Bi ş r el—Kelbi, baz ıları  tarafından ceddine nisbet edilerek Muham-
med İ bn Bi ş r diye isimlendirilmi ş ; baz ıları  ona liammad 
demiş ler; baz ıları  da, ya Ebu'n—Nazr, ya Eba Sacid, yahutta Eba 
ş am künyeleriyle onu belirtmi ş lerdir. Bu suretle asl ında tek bir ş ahsa 
delâlet eden bu de ğ iş ik isim ve künyeler sebebiyle ş ahsın ayrı  ayrı  
kimseler olduğu zannedilmi ş , iş in aslını  bilmeyenler de, tabiat ıyle, bu 
ş ahı s hakkında veya onun hadis rivayetindeki durumu hakk ında kesin 
bir hüküm sahibi olamamış lardır. 

Ravinin mechal kalmas ının ikinci sebebi, hadis rivayeti yönünden 
mulcd/ ıin'dan olmasıdır. Mulc ı ll (ço ğulu muUlan) az hadis rivayet 
eden kimselere denir. Bunlar aras ında umumiyetle yaln ız bir kiş inin 
hadis aldığı  kimseler vard ır203 . Bu kimselerin isimleri çok defa isnâdda 
zikredilmekle beraber, hazan da zikredilmez ve mübhem b ırakı lır. Mub-
hem bırakılan bu isimler yerine atıberani fuldn, ahberani, şeyhun, ah,be-
rani raculun, ahberani ba<;uhum, alı berani, İbn fulünin gibi urnumi 
tabirler kullan ıhr20i. 

Ravileri bilinmeyen hadisler umumiyetle hadis imamlar ı  aras ında 
makbul addedilmemi ş tir. Çünkü bir hadisin kabul edilebilmesi için 
onun ravilerinde adalet ve zabt gibi baz ı  ş artlar aran ır; yani ravinin 
bu ş artlar ı  cemeden şaka kimselerden olmas ı  laz ı mdır. Esasen hadis-
çilerin bir râvi hakk ındaki cahaletleri de, bu râvinin adalet ve zabt 
yönünden durumlarına vak ıf olmamalarından başka bir ş ey değ ildir205. 

C LUIC- Cami', lugatta cemetmek (toplamak, biraraya getirmek), 
manas ında kullan ı lan cem< kelimesinin fail vaznindeki ifadesidir. Ço-
ğulu cavaınic gelir. Kelimenin "toplayan, bireraya getiren" manas ında 
olduğu gözönünde bulundurulursa, kullan ı ldığı  yerlere uygun mana-
ları  ihtiva etti ğ i kolayca anla şı hr. Mesela büyük halk kitlelerinin bir-
araya gelip topluca namaz k ı ldıklar ı  mescidlere cami denilmi ş tir; çünkü 
bu mescidler, büyük bir kalabal ığı  içlerinde toplarlar. Kur'an' Kerime 
Cavarni<u'l—Kelim denilmi ş tir. Çünkü Allah Tacala az kelime ile pek 
çok manâlar ifade eden âyetlerini bu kitapta toplam ış tır. Hazreti Pey-
gamberin Cavdmi(u'l—Kelim ile konuş ması , onun s ıfatlarmdan biridir; 
çünkü hadisleri az sözle çok mana ifade eder. Bir hadiste ş u ibareler 

203. Bu kimseler hakk ı nda daha geni ş  bilgi için bkz. Vulunn. 

204. Daha geniş  bilgi için bkz. Mubhem.t. 

205. Bkz. ibn Hacer, Nugetu'l-fiker ş erhi, s. 66. 
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yer almış tır: "Duâmn cavdmi` olması  müstehabt ır". Yani dua iyi ve 
doğ ru olan istekleri, yahut Allah'a hamd ve senay ı  içinde topladığı  za-
man müstecab olur. Niahayet, Allah Tacala hesap günü bütün mah-
tökat ı  topladığı  için, esma-i husnas ından biri da CCı mi(dir2". 

Bazılarmı  zikrettiğ imiz bu manâlara uygun.olarak, hadis ı stılahında 
cami' kelimesi, Hazreti Peygamberin de ğ iş ik konulardaki hadislerini 
içinde toplayan büyük kitaplar hakk ında da kullan ılmış tır. Ancak 
burada, bütün hadis kitaplar ına cami` adının verilmediğ ini de kaydet-
mek gerekir. Mesela el-Bubari, Muslim ve et-Tirmizrnin Kutub-i Sitte 
içinde yer alan eserlerine el-Cami` denildiğ i halde, ayn ı  guruba dahil 
Ebü Davkl, en-Nesa'l ve bn Mace'nin eserlerine bu isim verilmemi ş tir 
O halde bu fark, kitaplar ın ihtiva ettikleri konular yönünden ileri gel-
mektedir. Mesela el-Bubarrnin kitab ını  ele alacak olursak, onun, ş u 
konuları  içine aldığı nı  görürüz: 

1. Bed'ul-vahy, 2. Iman, 3. <Dm, 4. Vuzü', 5. Gusl, 6. klayz, 
7. Teyemmum, 8. ş aMt, 9. Mevakitu's- ş alat, 10. Ean, 11. Cumuca, 
12. ş aMtu'l-ljavf, 13. Ş alatul-clydeyn, 14. Vitr, 15. Istiska', 16. Kusüf, 
17. Suciidu'l-Kur'an, 18. Taksiru's-salat, 19. Teheccud, 20. Ş ahit fi 
Mescidi Mekke, 21. <Amel fi's-salat, 22. Sehv, 23. Cenü'iz, 24. Zeküt, 
25. Hace, 26. (1..Tmra, 27. Mubsar, 28. Cezö'u's-sayd, 29. Feza'ilu'l-Me-
dine, 30. Ş avm, 31. Ş alatu' t-teravib, 32. Fazlu leyleti'l-R.adr, 33. 
Ictikaf, 34. Buyfıc, 35 Selem, 36. Ş uf(a, 37. Icare, 38. 1Javalat, 39. Kefa-
let, 40. Vekalet, 41. liars ve muzarda. 42. Ş urb, 43. Istikraz ve eda'- 
u'd-duyön, 44. TJusiimat, 45. Lukata, 46. Meialim ve ga ş b, 47. Ş erike, 
48. Rehn, 49. clik, 50. Mukateb, 51, Hibe, 52. Ş ehüdüt, 53. Ş ulb, 54. 
Ş urilt, 55. Yasaya, 56. Cihad ve siyer, 57. Farzu'l-bumus, 58. Cizye, 
59. Bed'ul-halk, 60. Enbiyü', 61. Menakıb, 62. Feza'ilu asbabi'n-Nebiy, 
63. Menakıbu'l-ensa ı , 64. Mağazi, 65. Tefsiru'l-Kur'an, 66. Feza'ilu' 
1-Kur'an, 67. Nikah, 68. Ta14, 69. Nafaküt, 70. Atcnne, 71. <A14a, 
72. Zeba'ib, 73. Azabi, 74. E ş ribe, 75. Marza, 76. T ıb, 77. Libüs, 78. 
Edeb, 79. Istian, 80. Da`vat, 81. Rikük, 82. Kader, 83. Eymün ve nu-
zör, 84. Keffürüt, 84. Ferü' ı z, 86. 1.ludild, 87. Diyüt, 88. istitabetu'l-
murteddin, 89. 'kralı , 90. 1.11yel, 91. Tachiru'r-ru'ya, 92. Fiten, 93. 
Ahkam, 94. Temenni, 95. Abbaru'l-ahad, 96. Ni ş anı  ve's-
Sunne, 97. Tevbid, 

El-Bubarrde yer alan bu 97 de ğ iş ik konuya mukabil - ki bu ko-
nuların her biri "kitab" ismini al ır; ayrı ca her kitab muhtelif say ı da 

206. ibn Manznr, Lis ı5nu'1.-5.Arab, MIII. 54-55. 
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"bab" lara bölünmü ş tür - mesela Ebü Davad es-Sieistanrnin eseri 
yalnız 40 "kitab" tan müte ş ekkildir. İ ki eser aras ında bir kar şı laş tırma 
yapmak için, Ebü Davüd'un eserindeki bölümleri de burada göstermek 
her halde faydal ı  olur: 

1. Taharet, 2. Ş alat, 3. ş alatu'l-istisiFa', 4. ş alatu's-sefer, 5. Te-
tavvu', 6. Ş ehru Ramazan, 7. Sucüd, 8. Vitr, 9. Zeka- t, 10. Lu4ata, 11. 
Menasik, 12. Nikah, 13. Ta14, 14. Ş avm, 15. Cihad, 16. icabu'l-azabi, 
17. Vasaya, 18. Fera' ı z, 19. Harac, imara, fey', 20. Cenü'iz, 21. Ey-
man, 22. Buyüe, 23. Alz ıye, 24. 'Dm, 25. E ş ribe, 26. Ate ıme, 27. Tıb, 
28. 'Atak, 29. Hurüf ve Igra'at, 30. Hammam, 31. Libas, 32, Tereccul, 
33. Hatem, 34. Fiten, 35. Mehdi, 36. Melalpm, 37. Hudüd, 38. Diyat, 
39. Sunne, 40. Edeb. 

Ccimie adı  verilen hadis eserleri, hicretin ikinci asr ından itibaren 
tasnif edilmeğe baş lanmış lardır. Bunlar ın ilk musannıfı  Maemer İbn 
Ra ş id el-Ezdi (Ö. 153) dir. Bu as ırdaki diğer musannıflar 
Kebir ve el-Camieu'ş-ş agir adli iki eseriyle Sufyan es-Sevri (161), Rabie 
İbn Habib el-B ı sri (Ö. 170), 'Abdullah İbn Vehb İ bn Muslim el-lura ş i 
(Ö. 197) ve Sufyan İ bn `Uyeyne (Ö. 198) dir. Üçüncü as ı rda ise, eAbdur-
razzak İ bn Hemmam (Ö. 211), el-But ı ari (Ö. 256), Muslim tbnu'l-1:lac-
cac el-Ku ş eyri (A. 261) ve eseri Sunen diye de adland ırılan et-Tirmizi 
(Ö. 279) Cami' tasnif etmi ş lerdir. 

Daha sonraki devirlerde meydana getirilen Câmieler, umumiyetle 
kendilerinden önce telif olunan me ş hur eserlerdeki hadisleri bir kitapta 
toplamak gayesini gütmü ş lerdir. İ lmul-Esir el-Cezeri (O. 606) nin 
Ccimi<u'l-uş fıl li-alı adiş i'r-Rasa"7  ü, İ bn K e ş ir (Ö. 694) in Cdmicu'l-
meseı nid2" i ve es-Suyfi ı i (Ö. 911) nin el-Ctimicu' ş-ş aglı 209i ve el-Ccimicu'l-
Kebir veya Ce ıncu'l-Cevdmic i bu cümleden ola-
rak zikredilebilir. 

EL-CAMİ eU'ş -ş AHII.1- Cümle ismini alan hadis eserleri aras ında 
sahih vasfım bihakkın kazanmış  iki büyük kitap vard ır ki, bunlara el-
Ccimicu' ş-şabib denilmiş tir. Bunlardan biri el-Bub.arrnin, di ğ eri de Mus-
lim'in şattilı.leridir. Her ikisi birden bahis konusu oldu ğu zaman ş abilı ein 
diye zikredilirler. Bu iki kitap aras ında tercih yapan hadis imamlar ı , 
el-Butkarrnin kitab ına öncelik vermi ş lerdir. Bununla beraber Muslim- 

207. Haci Halife, Keşfu'i-iunrı n, I. 535. 

208. Aynı  eser, I. 573. 

209. Aynı  eser, I. 560. 

210. Aynı  eser, I. 597. 
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in kitabı  için daha sahih diyenler de olmu ş tur. Fakat Muslim'in üstün-
lüğü, hadisle ı inin el—Buhürrnin hadislerine nisbetle daha sahih olu-
ş undan değ il, belki tertibinin güzelli ğ i dolayı sıyledir2". 

CARİ kl— Cârih, "cerh" kelimesinin fâil veznindeki kullan ılışı dır. 
Cerit, a ş ağı da da açıklanaca ğı  üzere, bir ş ahsın adalet vasfını  iskat ile 
şehadetini ibtal etmek veya rivayet etti ğ i haberi râvinin vasfına isti-

naden kabul etmemektir. Buna göre c5Til ı , râvi hakk ında bu hükmü 
veren, veya verebilme salâhiyetini kendinde bulan kimsedir. 

Dini korumak gayesiyle ş ah ı slar hakkında bu türlü hüküm verme 
iş i, sahabe devrinde ba ş lamış , İbn 'Abbas, `UIA.de İbnu' ş —Ş ümit, ve 
Enes İ bn Malik gibi sahabiler ş ahıslarla ilgili görüş lerini açıklamaktan 
çekinmemi ş lerdir. Sahabeden sonra gelen tübi'ün devrinde de e ş—Sa(bi, 
Muhammed İbn Sirin, Sacid İbnu'l—Museyyib ayn ı  iş i gör ınüş lerdir. 
Ancak, bunlar ın sayı sı , tabiatiyle kendilerinden sonrakilere nisbetle 
daha azd ır. Zira aralar ında zay ıf olanlar, yani üzerlerinde cerhe konu 
te ş kil edecek hal bulunanlar da azd ır. Sahabenin bir k ısmının henüz 
hayatta oluşu, hadis rivayet edenlerin umumiyetle sahabeden hadis 
almalar ı  ve nihayet devrin Hazreti Peygamber devrine yak ınlığı , hadis 
rivayetinde zay ıflığı n azlığı ndaki baş lıca sebeplerdir. Fakat Hicri ikinci 
asrın baş langı cından itibaren, gerek adalet ve gerekse zabt yönlerinden 
zayı f kimseler türeme ğe, hadisle hiçbir ilgisi olmad ığı  halde, burun-
lar ını  hadis meselelerine sokan ve hadisleri irsal eden veya mevküflar ı  
merfü yapan râviler ortaya ç ıkmağa baş lamış tır. Tübi'ilın asrının son-
larına doğru, yani Hicri 150 seneleri civar ında el—Mmeş  hadis râvileri 
hakkında konuş mağa ve baz ılarını  cerh, baz ılarını  da tadil etme ğ e ba ş -
lamış ; bunu,hemen hemen yalnız ila (güvenilir) râvilerden hadis alan 
Şube, Hiş am ed—Dustuvü'i, Sufy ıl es—Sevri, İbnul—Mü-
ciş fin, 11amm.d İbn Seleme, el—Leys İ bn Said takip etmi ş ; daha sonraki 
tabakalardan da 'Abdullah İbnu'l—Mulı ü'rek, Huş eym, Elı fı  İ slı 'ük  el-
Fezâri, el—Ma(üff İbn (Imrün Bi ş r İbnu'l—Mufazzal, Sufyün 
İbn (Uyeyne, İ bn (Uleyye, (Abdullah İbn Vehb, Veki( ibnu'l—Cerrah 
gelmiş tir. Bunlar aras ında bilhassa Yahya İbn Sacid el—Kattan ve (Ab-
durrahman İbn Mehdi cerh ve tadilleriyle büyük ş öhret kazanm ış , 
halk nazarında, bunların cerhettikleri kimseler mecrüh, tadil ettikleri 
kimseler de makbul olarak kabul edilmi ş lerdir. Herhangi bir râvi üze-
rinde ihtilâf etmeleri halinde, halk, kendi ictihad ı  üzere yine cerh ve ta-
dil hususunda ş öhret kazanm ış  diğer imamlara ba şvurmuş lardır. 

211. Bu konuda daha geni ş  bilgi için bkz. Aşabhul-Kutub. 
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Yukarı da zikredilen isimlerden sonra ve onlar ı  takip eden tabaka-
larda Yezid İbn 1-brün, Elyrı  tAbdurrazzk ve Ebil 
<3.sım en—Nebil gelir ki, kendi zamanlar ında bilgilerine müracaat edilen 
cerh ulemasmdan addedilmi ş lerdir'' 2 . 

Cerh, hadis ilminin en önemli konular ından biri olduğuna göre, 
cârihte de aranmas ı  gereken baz ı  önemli ş artlar ın bulunaca ğı  tabiidir. 
Bu ş artlar ın ba şı nda, şüphesiz, râvilerin hallerini gerçek manâs ıyle bil-
mek ve onları  iyi değerlendirmek gelir. Ancak bu de ğ erlendirmede, câ-
rihin adalet vasf ının en mühim rolü oynayaca ğı m da hatırdan ç ıkar-
mamak gerekir. Zira adalet yönünden noksan olan bir cârihin, herhangi 
bir râvi hakk ındaki hükmünde isabetli olabilece ğ i ş üpheden uzak de-
ğ ildir. Diğer taraftan cerhte, gayenin tahakkuk edece ğ i asgari hadte 
kalmak ve bu haddi tecavüz etmemek, cârihin dikkat etmesi gereken 
hususlardand ır. Nitekim baz ı  cerh ve tadil imamlar ı , "fulan kezzMı  
(yalanc ı) tır" diyen diğ er baz ı  meslektaş lar ın ayıplamış lar ve "sözünü 
daha güzel kelimelerle söyle; kezz5b deme; fakat hiç olmazsa, hadisi 
hiçbir ş ey değ il, de" diyerek tecavüzkâr bir dil kullanmamalar ı nı  tavsiye 
etmi ş lerdir2". 

Muslim, ş alWinin mukaddimesinde Eyyfib es—Sabtiy ıı rnin biz 
ş ahıs hakkında "o, rakamlara ilâveler yapar" dedi ğ ini nakleder214. Bu-
nunla onun kizbi kasdetti ğ i anla şı lmaktad ır. El—Butı :iirrnin, râvilerin 
cerhinde takip etti ğ i usül de budur. Mecbur kalmad ıkça herhangi 
bir kimse hakkında "fuMn kezzM ı un" (fulân kezzâbt ır) veya "fulân" 
vazzun" (fulân hadis vazedicidir) ibarelerini kullanmam ış , fakat çok 
defa "munkeru'l—hadis", "seketil (anhu", "fihi naiarun", "terekühu", 
"kezzebelı fı  fulan", "ramühu fuMnun bi'l—kezib" gibi ibareleri tercih 
etmiş tir215 . 

Hadis ricaline tahsis etti ğ i et—TetrIfı u'l—Kebir adlı  kitab ını  kaydede-
rek "onda halkı  gıybetten ba şka bir ş ey yok" diyenlere kar şı  el—Bulı 'a-
ri, "biz bunlar ı  rivayet yolu ile ald ık; yoksa kendimizden bir ş ey söy-
lemedik" cevab ını  vermiş tir'''. 

Yalıya İbn Sa<id el—Kati lin ise, kendisine "senin bu kötüledi ğ in 
kimselerin, kıyamet günü kar şı na has ım olarak ç ıkmalarından korkmu-
yor musun?" diyen bir kimseye ş unları  söylemiş tir: "Bunlar ın has ı m 

212. Bkz. el—Ceznrl, Tevelhu'n—nazar, s. 212. 

213. Aynı  eser, s. 117. 

214. Bkz. ad ı  geçen eser, I. 21. 
215. El—Ceznri, Tevelhu'n—nazar, s. 117. 

216. Aynı  yer. 
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olarak ç ıkmaları , hadislerini yalandan korumad ığı m için Hazreti Pey-
gamberin has ım olarak kar şı ma dikilmesinden evlad ır"217 . 

Hadis imamlarmın, hadis rivayet eden kimselerin hallerini bilmek 
zorunluluğu, onları  râvilerin hallerini ara ş tırmağa sevketmi ş tir. Bu 
suretle ö ğ renebildikleri hususlar ı , baş kalarının veya daha sonraki nesil-
lerin de bilip ö ğ renmeleri için kitaplar tasnif etmi ş ler ve râvilerin çe ş itli 
hallerini bu kitaplarda aç ık açık anlatmış lard ır. Hadis târihinde, râvi-
lerin cerh ve tadiline ait bu kitaplar önemli bir yer i ş gal ederler2°'. 

CERH— Cerh, lugatta, yaralamak manas ında kullanılır Yarala-
mak fiili herhangi bir aletle olabilece ğ i gibi dil ile de olur ve Ka ıniis 
tercemesinde denildi ğ i gibi "bir kimseye kadh ve ta'n, ya ş etm ile ze-
bandırazlık edip dilazar eylemek manas ına istimal olunur ki cerahat ı  
sinandan e ş ed olur. Bu sebeple bir kimse bir kimseye sebb u ş etm ettiğ i 
zaman cera4ahu denir" 219 . Bunun dışı nda cerh kelimesi, bir hakimin kizb 
ve fısk töhmeti alt ında bulunan bir ş ahidin adaletini, yani güvenilir 
olma vasfını  iskat ile ş ehadetini reddetmesi manas ında da kullanılır 
ki bu mana ile kelime, biraz önce lugat manas ında gördüğümüz seb-
betmek, ş etmetmek v.s. gibi manalarm tamamiyle aksi bir mana kazan-
mış  olur. Zira sebb ve ş etmde (birisine sövmek, küfretmekte), umumiyet-
le muhataba kar şı , haklı  veya haks ı z, bir tecavüz bulundu ğu halde, 
adaletin iskat ı  ve ş ehadetin reddi meselesinde böyle bir tecavüz bahis 
konusut de ğ ildir. Burada bahis konusu olan husus, muhatab ın kâzib 
ve fâsik olmas ı , yahutta ş ehadetinin reddini gerektiren baz ı  vasıfların 
bulunması  dolayı sıyle görülecek bir i ş in ona gördürülmemesi ve ondan 
sakınılması dı r. Hadis ıst ılahında cerh bu manâda kullan ılmış t ır ve hadis 
ravisinin, rivayet ettiğ i hadisin do ğ ruluğuna ş ehadetini redde müncer 
olabilecek adl, zabt vs. yönlerden sahip oldu ğu kusurlu vas ıfları  dola-
yısıyle reddedilmesi demektir. Hadis ilminin önemli konular ından biri-
ni, hatta en önemlisini te şkil eden cerh, Hazreti Peygamberin hadis-
lerini, sahteleriyle kar ış maktan korumak, kar ış anlar' diğerlerinden 
ayıklamak gayesini güder. Yahya İ bn Ma<in'in söyledi ğ i gibi, hadisin 
aleti sad ık (doğru) olmak, bielcat ı  terketmek ve kebair (büyük günah) 
den sakınmaktır220 . Keza Allah. Ta'ala adil olan ın kabulünü, fâsik olanın 
da reddini emretmi ş tir. O halde, adl olsun, f ısk olsun, her ikisinin de bü-
tün ayrıntılarıyle açıklanmas ı  gerekir; ta ki, fâsik ve kâzib olan ın ha- 

217. Aynı  yer. 

218. Cerh ve ta`dil ile ilgili telifler hakk ında bkı . aynı  eser, s. 113 vd. 
219". Kamus tercemesi, I. 866. 

220. El—Ijafib el—Bagdrı di, 	 s. 101. 
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beri veya ş ehadeti, adil olan ın haber ve ş ehadetini buland ırıp bozmadan 

reddedilebilsin. 

O halde, cerh, bir hadis râvisinin kusurlu s ıfatlar ım ortaya koy-
mak, onun ş ehadetini reddetmek, yani rivayet etti ğ i hadisin reddedil-
mesini sağ lamaktır. Ancak burada, üzerinde durulmas ı  gereken baz ı  
önemli noktalar vardır. Bunlar ın başı nda, râvinin cerhine gerçekten 
sebep te şkil edecek hallerin bulunmas ı  ve herkesin, cerh ediyorum 
diye, diledi ğ i kimseyi dilediğ i ş ekilde kötülememesi gere ğ inin bilinmesi 

gelir. Çünkü öyle haller vard ır ki, bunlar, ço ğunluğun nazar ında sahi-

binin cerhedilmesini gerektirecek kötülükler olmad ığı  halde, baz ıları  
bunları  kötü görürler ve bu hallere sahip olan kimseleri cerhederler, 
dolayı sıyle onlar ın haks ız yere kötülenmelerine sebep olurlar. Bundan 
dolayı dır ki hadis imamlar ı , bir râvinin cerhedilmesi halinde, cerhe 
sebep te şkil eden hallerin de aç ıklanmas ını  ş art ko ş muş lardır22°. 

Eş —ş afici, i ş aret etti ğ imiz bu konuda çok ş iddet gösteren imamlar-
dan sayılır. Rivayet olundu ğuna göre bir ş ahıs, birisini cerheder. Ken-
disine cerh sebebi soruldu ğu zaman cârih, cerh etti ğ i ş ahsı  ayakta 

iş erken gördüğünü söyler. Bunda cerhi gerektirecek ne oldu ğu sorul-

duğu zaman, üzerine ve elbisesine idrar s ıçrayaca ğı nı , sonra da bu halde 
namaz k ı laca ğı m ifade eder. Cârihe, o ş ahsi bu halde iken namaz k ı l-
dığı nı  görüp görmediğ i sorulunca da görmedi ğ ini açıklar. İş te bu ve buna 
benzer cerhler, tevile dayanan ve carihin cehaletine delâlet eden mana-
sı z davranış lardand ır. Böyle davranış lardan hadisçilefin zarar görme- 
Terini önlemek için, cerh sebeplerinin aç ıklanmas ı  ve cârihten cerhi 
gerektiren hallerin sorulmas ı  gerekli görülmü ş tür22 . 

Ebu't—Tayyib Tahir İ bn cAbdillah'tan bu konu ile ilgili olarak ş u 
görüş  nakledilmiş tir: "Cerh, mufesser olmad ıkça kabul edilmez. Hadis 
ehlinin "fulân kimse zay ıftır", "fulân kimse hiçbir ş ey değ ildir" gibi 
sözleri o kimselerin cerhini ve haberlerinin reddini gerektirecek sözler 
değ ildir. Halkın, insanı  fâsik yapan ş eyler hakk ındaki görüşü birbirin-

den farklı  olunca, cerh sebebinin aç ıklanmas ı  da zaruri olur; zira cari- 

221. Bu konuda el-H4lb el-Ba ğ clâdr, Ebii Bekr Muhammed Ibnu't-Tayyib'ten şu haberi 

nakletmiş tir: 	ehlinden olanların ço ğu ,cerhi bilmeyen bir kimse cerhetti ğ i zaman, bunun 

açıklanmasını  zaruri görmü ş lerdir. Bununla beraber cârih, ilmine güvenilen bir kimse ise, buna 

lüzum görülmemi ş tir". E1-Hatib'in tercih etti ğ i görüş  de budur. Çünkü ilim ehlinden olan câ-

rihten cerh sebeplerini aç ıklaması  istendiğ i zaman, bu, onun hakk ında bir su-i zann ın bulun-

duğuna delâlet eder ve cerh etti ğ i ş ahsın ahvalini bilmemekle itham edilmi ş  olur. Bu ise, cârihe 

olan itimada z ıt bir inanç te şkil eder. El-ljatib'in bu görü ş ü hakkında bkz. el-Kifâye, s. 107-108. 

222. Aynı  eser, s. 108. 
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hin, fı sk kabul ederek râviyi cerhetmesine yol açan sebep gerçekten f ısk 
mı dır, de ğ il midir? Bunun bilinmesi gerekir. K eza iki ki ş i, suyun pis 
olduğuna ş ehadet etseler, suyu pisleten ş eyi veya pislenmesinin sebebini 
açıklamadıkça ş ehadetleri kabul olunmaz; çünkü halk ın suyu pisleten 
ş eyler hakk ındaki görüş ü çe ş itlidir"223 . 

Bununla beraber bir çok hadis imam ı , ş âhid veya muhaddisin, mu-
bah sayılan bir çok davran ış tan sak ınmas ını  yine de zorunlu görmü ş -
lerdir. Mesela seyir için yol kenar ında oturmak, yolda bir ş eyler yemek, 
rezilane sohbetlerde bulunmak, yol üzerinde veya ayakta i ş emek, 
ş aka ve oyunlarda ifrata gitmek gibi davran ış ların, mürüvvetin nok-
sanlığı na delâlet etti ğ ini kabul etmi ş ler, her birinin adaleti iskat etti ğ ine 
ve dolayı sıyle ş ehadetin reddini gerektirdi ğ ine inanmış lardır. Ancak, 
mubah olan bu gibi fiillerin yap ılmas ı  halinde, carih için takip edilecek 
yol, bunları  yapan ş ahs ın hadis rivayetindeki veya ş ehadetteki duru-
munu kontrol etmek ve yalan ı  da irtikâb edip etmedi ğ ini araş tırarak bu 
konuda kesin bir kanaata sahip olmakt ır. E ğer bir ş ahs ın yalandan ş id-
detle kaç ındığı  anlaşı lırsa, onun haberini veya ş ehadetini kabul et-
mekte bir beis yoktur. Fakat yalan kar şı sında kolaylık gösteren, yahut 
yalan bir haberi nakletmekten çekinmeyen bir kimse oldu ğuna kanaat 
getirilirse, onun haberi al ınmaz, ş ehadeti reddedilir 

Yukarıda bazı  misallerini zikretti ğ imiz haller, cerhe sebep te şkil 
edip etmemeleri yönünden, hadis imamlar ı  aras ında çe ş itli ş ekilde tef-
sir edilmi ş ; her birinin gayesi hadisin s ıhhatini garanti alt ına almak 
olmuş sa da, takip ettikleri yol birbirinden farkl ı  olmuş tur. Cerhi gerek-
tiren di ğer bazı  haller üzerinde ise, herhangi bir ihtilaf bahis konusu 
olmamış , bütün hadis imamlar ı , istisnas ız, bu hallerden herhangi birine 
sahip olan kimseyi cerh ve haberini red etmekte tereddüt göstermemi ş -
lerdir. 

Eb ıl Uatim İ bn kfibban'ın da belirttiğ i gibi, hadis ilmiyle meş gul 
olan kimselerin, ravilerin cerhine taalluk eden halleri iyi bir ş ekilde bil-
meleri gerekir224. Malik İ bn Enes de bir sözünde bu hallerin ancak bir 
kısmını  ve en önemlilerini toplayarak ş öyle zikretmi ş tir: "Dört grup 
kimseden ilim (hadis) alma; bunun d ışı ndakilerden alabilirsin: 1. Her-
kesten daha çok hadis rivayet etmi ş  olsalar bile, sefih olan ve sefahatini 
ilan eden kimselerden; 2. Hazreti Peygamberden rivayet etti ğ i hadis-
lerde kizb (yalanc ılık) le itham olunmasalar bile, günlük hayatlar ında 

223. Aynı  yer. 

224. İ bn 1;l ıblı ön'ın cerh ile ilgili görüş leri hakkmda bkz. Kittıbu't-tarih ve'l-mecrültin, v. 18b. 
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yalan söyledikleri sâbit olan kimselerden; 3. Heva dilinden olan (bkz. 
Ehlu'l—heva) ve halk ı  da kendi hevas ına davet eden kimselerden; 4. 
Ibadet ve faziletleriyle tan ınmış  olsalar bile, ne rivayet ettiklerini bil-
meyen kimselerden ilim alma" 225 . 

Malik İbn Enes'in bu sözünden anla şı lıyor ki, sefahat, yalanc ı lık, 
heva ehline mensubiyet ve ne rivayet etti ğ ini bilmemek, cerhe sebep 
teşkil eden en önemli hallerdendir. Bunun dışı nda diğer bazı  haller daha 
vardır ki, bunları  da gözönünde bulundurarak hepsini ayr ı  ayrı  açık-
lamak faydalı  olacakt ır. 

1 . Kizb (yalanc ılık): Hadis imamlarm ın titizlikle üzerinde dur-
dukları  cerh sebeplerinden biridir. Halk aras ında ve günlük hayat ında 
yalan söyledi ğ i sabit olan kimseler cerhedilir ve haberleri kabul olun-
maz. E ğer böyle kimseler yalanc ıhktan tövbe eder ve bir daha yalana 
dönmezlerse o zaman rivayetlerini kabul etmek gerekir. Hazreti Pey-
gamberin hadislerinde yalan söyleyenler, ona yalan isnad edenler ve 
iş itmedikleri hadisleri i ş itmi ş  gibi ileri sürenler ise, yalandan tövbe etse-
ler bile, art ık bunlardan hadis al ınmaz. Bu gibileri hakk ında Ahmed 
İ bn 1.1anbel ş öyle demişti': "Bir hadiste yalan söyledi ğ i tesbit edilen 
bir kimse, sonradan tövbe etse, onun tövbesi kendisiyle Allah aras ın-
dadır. Fakat art ık ondan ebediyyen hadis yaz ılmaz"226. Rafi< İbn E ş -
ras'tan buna benzer ş u haber nakledilmi ş tir: "Denilir ki yalancm ın 'akı -
beti, doğruluğunun kabul edilmemesidir. Ben de derim ki: Bidcat eh-
linden olan fasik ın akıbeti, iyi hallerinin zikredilmemesidir" 22'. 

Hadisi ebediyyen terkedilen kimseler hakk ında el-1-Jumeydi (Ab-
dullah İbnu'z—Zubeyr de ş unları  söylemiş tin: "Zamanına yetişmediğ i 
kimseyi iş ittiğ ini iddia ile ondan hadis rivayet eden kimse, yahutta 
zamanına yeti ş mekle beraber i ş itmediğ i hadisleri i ş itmiş  gibi rivayet 
eden kimse ebediyen terkolunur" 228 . 

2. Sefeh: Lugatta kötü yarat ılış , cehalet ve hafiflik manâlarma 
gelen sefeh, yukar ıda zikretti ğ imiz Malik İ bn Enes'in bir sözünden 
de anlaşı ldığı  gibi ravinin cerhini ve hadisinin terkini gerektiren s ıfat- 

225. El—ljatib el—Bağdödl, el—Kifdye, s. 116. 

226. Ayın eser, s. 117. 

227. Aynı  yer. 

228. Aynı  eser, s. 118. Bu gibi râvilerin eerhine ve ebediyyen terkine sebep olan yalanc ıhk, 

tabiatiyle kasde mebni yalanc ıhktır. Bununla beraber "rivayetinde hata yapt ığı nı  ve yalam 

kasdetmedi ğ ini" söyleyen kimseler için durum de ğ iş ir. Bunların gerçekten yalam kasdetmedik-

leri anla şı lırsa tövbe etmelerinden sonra rivayetlerini ıı  alınması  münıkin olur. Cerhe sebep te ş -

kil eden yalanc ıhk hakkında daha- geni ş  bilgi için bkz. Kizb. 
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lardan biridir. El-Llatib, Yahyâ İ bn Sald el-R.attlın'dan ş öyle bir haber 
nakleder: Yalıya' der ki: en-Nazr İ bn Mutarr ıf229  tan i ş ittim: "E ğer 
size rivayet etmediysem anam zâniyedir" diyordu. Bu sebepten onun 
hadisini terketim230. El-R, atib, sözüne inand ırmak için anas ının zâniye 
olduğunu ileri süren en-Nazr İ bn Mutarr ıf adındaki ş ahs ın bu sözlerini, 
onun sefahatine örnek göstermi ş tir. Filhakika bu sözdeki baya ğı lık, 
Hazreti Peygamberin hadislerini ö ğ renmek ve ba ş kalarına nakletmek 
iddias ında bulunan kimseler için tasavvuru imküns ız bir haldir. Bu gibi 
kimselerin sefahatlarini dinlememek, onlardan hadis almaktan evlâd ır. 

3. Bidcat ve heva: Cerh sebeplerinden biri de, râvinin bidtat ve 
heva sâhibi olmas ıdır. Din dışı  ve dine muhalif inanç ve davran ış ları  
olan, bu inanç ve davran ış ları  dinden bir mesele imi ş  gibi göstererek 
halkı  da bunlara davet eden kimseler, hakl ı  olarak cerhedilmi ş lerdir. 
Çünkü bu gibi kimseler, inançlar ına dini bir hüviyet kazand ırabilmek 
için, onları  teyid eden hadisler uydurmaktan çekinmezler. Ancak, ba ş  
kalarını  bidatlarma davet etmeyen ve yalan söylemeyi büyük günah 
sayan baz ı  bid`at ehlinden olanlar ın hadislerini ahp almamak hususunda 
değ iş ik görüş ler ileri sürülmü ş tür. Bu konuda ehlu'l-bida< ve ehlu'l-heva 
maddelerinde daha geni ş  bilgi verilmiş tir. 

4. İ htilât ve tegayyür: Ömürlerinin sonlar ına doğ ru, hüfular ı -
nın zayıflamas ı  sebebiyle rivayet ettikleri hadisleri kar ış tıranlarm, bir 
hadisin isnadını  diğer hadise, veya di ğer hadisin isnad ını  beriki hadise 
bağ layanlarm, Mâlik'in hadisini Şdbe'den, Ş uebe'nin hadisini SufyAm-
dan rivayet edenlerin halleri de hadis imamlar ı  arasında cerh sebebi 
olarak kabul edilmi ş ; bilhassa bu hastal ık geldikten sonra rivayet edilen 
hadislerden ş iddetle kaçm ılmış tır. Hafızas ım kaybeden ve bu yüzden 
hatalı  hadis nakleden kimseler aras ında pek çok tan ınmış  hadisçi var-
dır231 . 

5. Rivayetleri aras ında ş âz, munker ve garib hadislere fazla yer 
verenler: El-tlatib, bu gibi kimseleri kasdederek ş öyle demektedir: 
Bu devirde hadis talebesinin ço ğu, meşhur hadisler yerine garibleri, 
ma'rüf olanlar yerine munkerleri yazmak, cerhedilmi ş  ve zay ıf oldukları  
belirlenmi ş  olan kimselerin hatal ı  ve yanlış  rivayetleri ile me şhur ol-
mak hevesinde... O derece ki, ço ğunun nazar ında sahih, sakınılan; 
sâbit, ç ıkarılıp atılan hadislerden olmu ş . Bütün bunların sebebi, râvi- 

229. Bu Ş ah'a hakkmda bkz. eg—ZehebI, MizCı nu'l—i `ticItı l, IV. 263. Burada isim, tim Mitrak 

olarak verilmiş tir. 
230. Bkz. 	 s. 115. 
231. Bu konuda daha geni ş  bilgi için bkz. ı titi14. 
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lerin hallerini bilmemeleri ve do ğ ruyu yanlış tan, sahihi zay ıftan ay ırt 
edecek bilgiden mahrum olmalar ı dır. Onlar ın bu halleri, seleflerimizin 
ileri gelen muhaddislerinin hallerine ne kadar ayk ırı dır2". 

Garibi, kendisiyle amel olunmaz ve itimad edilmez bir hadis çe ş idi 
olarak tarif eden Ahmed İ bn Hanbel de, el—Uatib'in görü ş ünü teyid 
edecek bir ş ekilde, gerçek hadisin terkedildi ğ ini ve garib hadislere te-
veccüh gösterildi ğ ini, halbuki bunlarda çok az "f ıkıh" bulunduğunu 

söylemiş tir233 . 

Ş az ve munker ise, güvenilir kimseler taraf ından rivayet edilen 

bir hadise bu râvilerden birisi taraf ından muhalif olarak nakledilen 
hadistir ki, bu râvinin zabt ve adalet yönünden derecesine göre, hadis, 
ya ş âz, ya da munker olur. Binâanaleyh, garib olsun, ş âz veya munker 
olsun, rivayetlerinde bu çe ş it hadislere yer veren, sahih hadisten çok 
bu çeş it hadisleri rivayet eden kimseler, hadis imamlar ı  tarafından cerh 
edilirler ve ı ivayetleri kabul olunmaz. 

6. Rivayetlerinde fazla yanl ış lık yapanlar: Hadis rivayetinde 
yanlış lı k, hadislerin do ğ ruluğunu yok eden en büyük tehlikedir. Bu 
bakımdan hadis imamlar ı , devamlı  yanhş lık yapanlar ı , kizb ile itham 
olunan kimselerle ayn ı  derecede tutmu ş lardır. Nitekim <Abdurrahman 
İbn Mehdl, bir sözünde "yaln ı z kizb ile müttehem olan ve rivayetinde 
daima yanlış hk yapan kimselerin hadisleri terkolunur" demi ş tir234 . 

 <Abdullah ibnu'l—Mubrek'ten de ş öyle bir söz nakledilmi ş tir: "Yaln ı z 
dört grup insandan hadis yaz ı lmaz: Yanl ış lık yapan ve yanlışı ndan dön-

meyen kimselerden; kezzâb (yalanc ı) olanlardan; halk ı  bid'at ına davet 
eden bidat sâhibi kimselerden; hadis h ıfzetmeyen, fakat hâf ızasından 
rivayet eden kimselerden..." 235 . 

E ş —Ş ;Ifi`i ise, " ş ehadetinde fazla hata yapan kimselerin ş ehadetleri 

kabul olunmad ığı  gibi, hadisçilerden çok hata yapanlar ın da — e ğ er 

ellerinde sahili kitapları  yoksa — hadisleri terkolunur" demi ş tir236 . 

Bu haberlerin de delâlet etti ğ i gibi, hadis rivayetinde fazla hata yapmak, 
cerh sebeplerinden biri say ılmış  ve bu yönden cerh edilenlerin hadis-
leri kabul olunmamış tır. 

7. Gaflet: Çok defa cehalet ve dü ş üncesizliğ in bir neticesi olarak 

tezahür eden gaflet, râvinin, kitab ında yaptığı  bir hatay ı , ba şkalarının 

232. El—Kiftıye, s. 141. 
233. Aym yer. 

234. Aynı  eser, s. 143 

235. Aynı  yer. 

236. Aynı  eser, s. 236. 
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ikazı  üzerine düzeltmeğe kalk ış ması , fakat daha büyük bir hata yapa-
rak bünu öylece rivayet etmesidir. Bazan, ba şkalar ının hatalı  tashih-
lerine kap ı lıp kitaptakini terketmek ve hatal ı  olanı  rivayet etmek de 
gafletin de ğ iş ik bir örneğ idir. Bu gibi durumlarda hadisin mânâ yönün-
den de bozulduğunu farkedemeyen râvi, hakl ı  olarak hadis imamlar ı -
nın cerhinden kendisini kurtaramaz. 

8. Telkin: Hafı za yönünden zay ıf olan ve rivayet ettikleri hadis-
leri bilmeyen kimselerin maruz kald ıkları  durumlardan birisidir. Bu 
gibi kimselere baz ıları  gelip "bunlar senin hadislerindir; bu hadisleri 
senden rivayet edelim mi?" diye sorduklar ında, kendi hadisleri olup 
olmadığı nı  bilmedikleri için "peki, rivayet et" derler. Asl ında bu hadis-
ler kendilerine ait olmayabilir ve kendilerini kar şı larındakilerin tel-
kinine kapt ırarak bu hadisleri onlara rivayet etmi ş  olurlar. Bu çe ş it 
telkine maruz kalanlar ın hadisleri sahib olsa bile, ba şkalar ının, onlar-
dan ald ıkları  hadisler aras ına zay ıf ve hattâ uydurma olanlar ı  karış -
tırmalar ı  telkin yolu ile kolayla ş mış  olur. Bu sebepten telkin, ona maruz 
kalan ravinin terkini ve hadislerinin reddini gerektiren büyük bir illet 
sayı lı r. 

9. Rivayet ettikleri hadislerin yalan oldu ğunu bilmeyenler: Ha-
dis ehlinden olmayan ve hadis ilminin inceliklerini bilmeyen, bununla 
beraber, inanç itikad ve ibadet yönünden "dini bütün" kimselerin maruz 
kaldıkları  durumlardan biri de, cehaletleri dolay ı sıyle yalan söylemeleri, 
fakat bu söylediklerinin yalan oldu ğunu bilmemeleridir. Yezid İ bn 
Harun anlat ır ve der ki: Vas ıt'da Enes İ bn Malik'ten hadis rivayet eden 
bir kimse vard ı . Bir gün bu ş ahsın, Enes'in hadislerini bir kitapta top-
ladığı  haberi geldi. Ona gittik; bize kitab ını  gösterdi; fakat kitaptaki 
hadisler Şureyk İbn `Abdillah'ın hadisleri idi. Ancak adam 1.uuldesenet 
Enes (Enes bize rivayet etti) diyerek hadisleri okuma ğ a ba ş lamış tı  
bile. Ona, bu hadislerin Ş ureyk'e ait oldu ğunu söyledi ğ imiz zaman 
"haklı sınız" dedi ve arkas ından lıaddeşend Enes (an Ş ureyk (Enes bize 
Ş ureyk'ten rivayet etti) diyerek hadis nakletme ğ e baş ladı23 . 

10. Görmedikleri ve hiç kar şı la ş madıkları  ş eyhlerden hadis nak-
ledenler: Bu gibi kimseler çok defa ellerine geçirdikleri ba şkalarına ait 
kitaplardan rivayet ederler. Asl ında kitapta bulunan hadisler sahih 
olsa bile, kitap sahibini hiç görmedikleri ve onlardan bu hadisleri i ş it- 

237. İ bn Ijibbön, Kitrı bu't—tarih ve'l—mecrrıbin, v. 22 b. Ş ahsm, Enes İ bn Mölik'in sahabi ol-

duğunu ve Ş ureyk'ten hadis nakletmesinin imkiinsiz bulundu ğunu düş ünemeyeeek kadar cahil 

olduğu görülmektedir. Şureyk İ bn `Abdillah en—Nalja`i 177 senesinde vefat etmi ş tir. 
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medikleri için rivayet ettikleri hadislere güvenilemez. Bu durum, bu 
gibi kimselerin cerhini ve hadislerinin terkini gerektirir 238 . 

11. Hayatta iken görüp hadis i ş ittikleri ş eyhlerinden, hiç i ş itme-

dikleri hadisleri de rivayet edenler: Bu gibi kimseler, bir ş eyhten bir 

miktar hadis i ş itirler; fakat ş eyhin vefat ından sonra, daha önce ondan 

hiç i ş itmedikleri hadisleri ya ba şkalarından iş itmek, ya da kitaptan al-

mak suretiyle rivayet ederler; fakat bu hadisleri rivayet ederken ara-
daki vas ıtayı  kaldırırlar ve do ğ rudan doğ ruya ş eyhten i ş itmi ş  gibi ona 

isnad ederler. Yalıya İ bn Ma`in'in ifadesine göre böyle kimseler yalan-
c ıdırlar ve bu yönden cerhedilirler 239 . 

12. Kitaplar ı  kaybolduktan sonra ba ş kalar ına ait kitaplardan ri-

vayet edenler: Haf ıza yönünden zay ıf olan bu gibi kimseler, kitapla-

r ından rivayet ettikleri zaman itimada ş ayan olurlar. Ancak, kitaplar ı  
kaybolduğu zaman, hafızalarmdan rivayet edemezler ve kendi kitap 
larımn diğer nüshalar ına baş vururlar. Çok defa hatal ı  olan bu nüshalar 

ise, ravinin hatal ı  hadis nakletmesine ve dolay ı sıyle bu yönden cerhedil-
mesine sebep olurlar. 

13. Hadislerine baş kalar ı  tarafından yap ılan ilavelerin fark ına 

varmayanlar: Umumiyetle hadis ehlinden olmayan ve kitaplar ındaki 

hadisleri de h ıfzetmeyen bu kimseler, kitaplar ına yap ılan herhangi bir 

ilaveyi kendi hadisleri zannedip rivayet ederler. Bunlardan baz ıları  da 

ilaveden bahsedildi ğ i zaman bunu kabul etmezler ve hata üzerinde ı srar 

ederler. Bu kimseler, iman yönünden zay ıf olan kimselerdir ve bu yüz-
den cerhedilirler24°. 

14. Hadis rivayeti esnas ında lisanlar ında vaki olan hatay ı  düzelt-

mekten kaçanlar: Bunlar ilk anda hata yapt ıklar ının fark ında değ il-

lerdir; fakat fark ına vardıkları  zaman da bu hatay ı  düzeltmezler ve 
hadis rivayetine devam ederler. Böyle kimseler "kezzab" (yalanc ı) sa-
yı lırlar ve bu sebepten cerh edilirler 24'. 

15. Görmedikleri ş eyhlerden hadis rivayet edenler: "Mudellis" 
denilen bu gibi kimseler "tedlis"in çok kötü bir rivayet tarz ı  olmas ı  do-
layı sıyle ş iddetli bir ş ekilde cerh edilmi ş lerdir. "Tedlis" maddesinde, 
bu konıı  üzerinde ayr ı ca durulmuş tur. 

Yukarı dan beri aç ıklamağa çalış tığı mı z ve daha ziyade rivayet 
usülüne taalluk eden bu haller, ravilerin belli ba ş lı  cerh sebeplerin- 

238. Aynı  eser, v. 23a. 

239. Aynı  eser, v. 24a. 

240. Aynı  eser, v. 24b. 

241. Aynı  eser, v. 25a. 
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dendir. Bunun dışı nda ba ş ka haller de bulunabilir ve bunlar da ravi-
nin dini ve ahlaki durumlarıyle ilgili olabilir. Mesela mu'min ve muslim 
görünen, fakat gayeleri müslümanlar aras ına fitne ve fesad sokmak, 
İ slam'i y ıkıp parçalamak olan z ındıklar, elbette hadisleri reddedilen 
kimselerdir. Bunun gibi ahlaki seviyeleri dü ş ük olan kimseler de, bu 
yönden cerh edilerek rivayetleri terk olunur. Bütün bunlar, Hazreti 
Peygamberin hadislerini her türlü tahrif ve tashiften korumak için al ı -
nan tedbirlerdendir. 

Burada, cerhle ilgili olarak üzerinde durulmas ı  gereken bir nokta 
daha vard ır. Bu da, cerh ve tadilin bir ravi üzerinde birle ş mesi halinde 
yapılacak iş le ilgilidir. Yani baz ıları  taraf ından cerh edilen bir ravinin, 
diğ er baz ı ları  tarafından da tadil edilmesi, yani güvenilir oldu ğunun be-
lirlenmesi halinde takip edilecek yol meselesidir. Es—Suyüti'nin ifade-
sine göre, bu gibi durumlarda cerh öne al ınır; fıkıh ve usid alimlerinin 
ittifak ettikleri do ğ ru görüş  budur'''. El—tlatib de bu konuda herhangi 
bir ihtilafın bulunmadığı na i ş aretle, es—SuyiWi'den çok önceleri cerhin 
takdim olunaca ğı nı  belirtmi ş tir243 . 

Wavinin güvenilir bir kimse olduğunu ileri sürenler sayıca daha 
çok olsalar bile, hüküm yine ek-ilde/in sözlerine göre verilir. Çünkü 
carih, yaln ı z kendisinin bildiğ i bir duruma göre raviyi cerheder.  Gâ-
rihle, raviyi tadil eden kimse aras ında konu ile ilgili bir konu ş manın 
geçtiğ i farzedilirse, carihin, di ğ erine ş öyle diyeceğ ini tahmin etmek 
güç olmaz: "Senin raviyi tadiletmendeki sebepleri biliyorum. Yaln ı z 
bunlar olsa, onu ben de tadil eder ve onun güvenilir bir kimse oldu ğ unu 
söylerdim. Fakat benim bildi ğ im baz ı  ş eyler daha var ki, bunlar ravi-
nin cerhini gerektirir ve sen bunlar ı  bilmiyorsun; e ğer bilseydin, sen de 
onu cerhederdin". Bu ifade kar şı sı nda, raviyi tadil eden kimsenin sus-
mayı  tercih edece ğ ine ve carihe tabi olaca ğı na ş üphe yoktur. 

Zayıf bir görü ş  olarak, raviyi tadil edenlerin çoklu ğu halinde ra-
vinin tadili ile ilgili haberlerin kuvvetlenece ğ i, cerhle ilgili haberlerin ise 
zayıflayaca ğı , bu sebeple tadilin tercih edilece ğ i ileri sürülmü ş se de, el-
tiatib bu görü ş ü reddetmi ş  ve ş öyle demi ş tir: "Tadil edenlerin say ı sı  
ne kadar çok olursa olsun, bunlar ın ravi hakkındaki sözleri, carihlerin 
haber verdikleri hallerin yoklu ğuna del'alet etmez. E ğer raviyi tadil 
edenler "biz ş ehadet ederiz ki, râvide cerhi gerektiren bu haller vuku-
bulmadı " derlerse, bu takdirde, bunlar ın cerh ve tadil ulemas ından sa- 

242. Bkz. Tedribu'r—rCı vi, s. 204. 

243. Bkz. el—Kifiiye, s. 107. 
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yı lmamalar ı  gerekir. Çünkü bilmedikleri haller üzerinde hüküm verme-
leri, bat ı l üzerine ş ehadet etmekten ba şka bir ş ey de ğ ildir"244. 

CEYYİ D— Lugatta iyi ve güzel manas ında kullanı lan ceyyid ta-

biri, hadis ıst ılah ında, sahih'e yakın bir mânada zikredilmi ş tir. Mesela 
ibnu' ş —ş alah, Ahmed İ bn Hanbel'den naklen e—Zuhrrnin Salim'den, 
onun da babas ından rivayetini bahis konusu ederken bu isnad ı  aş cı lAu'/— 
esiinid (isnadların en sahibi) olarak de ğ erlendirmi ş tir245 . Halbuki aynı  
isnad hakk ı nda Ahmed İ bn Hanbel'in kulland ığı  ibare ecvedu'l-esCzn ıd 
(isnadlar ın en ceyyidi) ş eklindedir 246 . Nitekim el—Hakim de aynı  isnad ı  
Ahmed İbn Hanbelden ecvedu'l—esanid olarak nakletmi ş tir247. Bundan 
da anlaşı lıyor ki, İbnu' ş —ş alah'a göre "ceyyid" ile "sah ıh" aras ında hiç 

bir fark yoktur. Keza et—Tirmizi de, t ıbla ilgili bir hadis hakk ında h-- 
;d hadiş un ceyyidun hasenun (bu ceyyid hasen bir hadistir) ibaresini 
kullanmış tır. Bu da onlara göre "ceyyid" ve "sah ıh" in aynı  manayı  
ifade ettiklerini gösterir 248 . Bununla beraber baz ı ları  iki kelimeyi ayn ı  
derecede görmezler. Bunlara göre, hasen liziı tihi olan bir hadis, bu dere-
ceden yükselir, ancak "sah ıh" derecesine eri ş ip miş mediğ i hakkında bir 

tereddüt has ıl olursa, o hadisi "sah ıh" vasfından daha a ş ağı  dereceye 

delâlet etmek üzere "ceyyid" tabiri kullan ılır. Buna göre "ceyyid", 
sahıhin alt ında, hasen lizatihi'nin de üstünde olan bir dereceyi gösterir. 

244. Aynı  yer. 

245. Bkz. cUlrznı u'l-lyadiş , s. 12. 

246. Bkz. Tedrib, s. 104. 

247. Bkz. Mdrifet 	 s. 54. 

248, Es-Suyfrti, Tedrfb, s. 104. 
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E 

ECEZTU EHLE ZEMANI - "Zamanı= insanlarma izin verdim" 
manas ına gelen bu ibare, icözet yolu ile hadis rivayetinde kullan ılan 
tabirlerden biridir. Dikkat edilecek olursa, rivayet için izin veren ş eyh, 
bu ibarede hangi kitab ının veya hangi hadislerinin rivayetine izin ver-
diğ ini tasrih etmediğ i gibi, izin verdi ğ i kimseleri de aç ıklamamış , ancak 
ekle ze ınönl "benim zamanımdaki insanlara" demek suretiyle umumi 
bir tabir kullanm ış tır. Bunun gibi yine umuma delâlet etmek üzere ş eyhin 
eceztu'l-muslimin (müslümanlara izin verdim) veya eceztu kulle «Ladin 
(herkese izin verdim) demesi de mümkündür 249 . 

ictıze dmme denilen ve muayyen olmayan ş eyler için umum vas-
fıyle verilen bu türlü icazetler, muteahh ır ulema aras ında ihtilaf konusu 
olmuş , icazeti as ıl olarak kabul edenler, genellikle, bu nevi üzerinde tered-
düt göstermi ş lerdir. Bunlara göre, umum vasf ı  tandit edilir ve icazet, 
mesela "fulân beldenin ilim talebesi için" verilirse, daha çok kabule 
sayan olur25 o. 

müellifi İbnu'ş-Ş alül da, bu icazet çe ş idinin kendi-
sine uyulan imamlarm hiçbiri taraf ından kullanı lmadığı nı , onunla ri-
vayette bulunulmad ığı m, aslında icazette bir zay ıfhğı n hissedildiğ ini 
ve umum vasfı  ile bu zafiyetin bir kat daha a ı ttığı m söyliyerek, onun 
adem-i cevaz ına meyletti ğ ini göstermiş tir"'. Bununla beraber el-K 5.zi 

icaze carnme hakkında "bunun üzerinde ihtilaf ettiklerini zannet-
miyorum; ona mani olan bir kimse de görmedim" demek suretiyle, 
Ibnu' ş-ş alWa muhalif olarak ona cevaz vermi ş tir252. Bu görü şe sahip 
olanlar aras ında Ebu't-Tayyib, İbn Mende ve daha bir 
çok kimse vard ır. Es-Suyütrnin belirtti ğ ine göre, icazetin bu çe ş idine 

249. Ibnu'ş—Ş alöb, `Uitimu'l—hadis, s. 136; es—Suyütl, Tedrib, s. 258. 

250. Aynı  yer. 

251. Adı  geçen eser, s. 137. 

252. Es—Suyüti, Tedrib, s. 258. El—löz1 `Iytiz'ın bu konudaki görüşü için bkz. el—ihnEıc s. 101. 
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cevaz verenler o kadar çoktur ki, baz ı  kimseler, bunlar ın isimlerini 
alfabetik sıra ile bir cild içinde toplam ış lardır2". 

ECEZTU LEKE MA ŞAHHA EV YAŞ II11-1U M İ N MESMC(.ATI-
"Sana göre sahih olan veya sahih olacak olan mesmüât ımın rivayeti 
için sana izin verdim" manas ında icazete delâlet eden bir tabirdir. Ş ey-
hin böyle bir ifade ile talebesine icazet vermesi, hadisçiler aras ında 
umumiyetle tecviz edilmi ş tir. Burada önemli olan husus, icazeti veren 
ş eyh (muciz)in, icazetten önce i ş itmi ş  olduğu ş eyler için icazet verme-
sidir. Halbuki ş eyh, "iş ittiğ im ve i ş itece ğ im ş eylerden sana göre sahih 
olanları  için izin verdim" dese, bu türlü icazet kabuk sayan de ğ ildir, 
daha doğrusu batıldır. Her ne kadar ş eyhin bu ifadesindeki birinci şı k, 
yani "i ş ittiğ im ş eylerden sana göre sahih olanlar ı  için izin verdim" 
sözü makbul addedilirse de, ayn ı  ifadenin ikinci şı kkı , yani onun, henüz 
i ş itmemi ş  olduğu ve ilerde iş iteceğ i ş eylerin rivayeti için ba şkasına ica-
zet vermesi do ğru değ ildir. Eğer icazetin, ona konu olan ş eyin yani 
mucdzın ihbar ı  demek olduğu gözönünde bulundurulursa, kendisinde 
haber olmayan ki ş inin, ba şkasını  haberdar edemiyece ğ i gayet tabiidir2". 
Böyle bir icazetin, "ilerde sat ın alaca ğı m ş eyin satışı  için sana izin ver-
dim" demekten de fark ı  yoktur2". 

ECEZTU LEKE MESMI:Jc:ATI — Ş eyhin, herhangi bir kitap ismi 

zikretmeksizin "i ş itmiş  olduğum ş eylerin rivayeti için sana icazet ver-
dim" ş eklinde kulland ığı  bu tabir, muayyen kimselere, muayyen ol-
mayan ş eylerin rivayeti için verilen icazete delâlet eder. Muctz (icazet 
veren) in bazan, eceztu leke cemita mesmucatT "bütün i ş ittiğ im ş ey-
leri..." dedi ğ i gibi, cemIca merviyyati "bütün rivayetlerimi..." veya 
buna benzer tabirler kulland ığı  görülür. Burada mühim olan, mucaz leh 
(kendisine icazet verilen ş ahs) ın belirli olmas ına rağmen, mucaz (hak-
kında icazet verilen kitap v.s.) ın belirli olmamas ıdır. 

İ slam ulemas ının, gerek mucc7z leh ve gerekse mucCLz belirtilmek 
suretiyle verilen ve kendi nevileri aras ında en yüksek dereceyi alan 
icazet ş ekli üzerinde ihtilaf etti ğ i ve baz ıları  tarafından onunla rivayete 
cevaz verilmedi ğ i gözönünde bulundurulursa, mucaz belirtilmemek 
suretiyle daha zay ıf dereceye dü ş en bu çe ş it icazetin daha fazla ihtilaf 
konusu olaca ğı  tabiidir. Filhakika Ibnu' ş —Ş alalr, bu tabirlerle verilen 

253. Tedrib, s. 258. 
254. ibnu'ş —Ş aliib, `Ulfı mu'l—badtş , s. 142; es—SuyütI, Tedrib, s. 264, El—Krizi ciyüz'in görü şü 

için bkz. 	s. 105-106. 
255. ı bnu' ş—Ş altıb, `Ulrımul4adi-§, s. 143. 
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icazetleri bahis konusu ederek, bunlar üzerinde ç ıkan ihtilâfm daha 
ş iddetli ve daha çok oldu ğunu, bununla beraber hadis ve fıkıh ulema-
sının ekseriyetle cevaz ına ve onunla amel etmenin lüzumuna kail ol-
duklarım kaydetmi ş tir2". 

ECEZTU L İ MEN YESAT FULA.NUN — "Fulan kimsenin dile-
diğ i ş ahıs için icazet verdim" manâsma gelen bu ibare, icazeti vere-
nin cehaleti ve icazetin ş arta muallak olmas ı  dolayı sıyle bat ıl addedil-
miş  ve meçhul icazetlerden say ılmış tır257 . Ibnu' ş—Salâlffl göre bu çe ş it 
icazetle eceztu li —men ye ş tı 'ul— iccize "icazeti dileyen kimselere verdim" 
diyen bir ş eyhin icazeti aras ında hiçbir fark yoktur ve bu ikincisindeki 
cehalet daha bârizdir; çünkü say ı sı  bilinmeyen kimselerin me ş iyyetine 
muallakt ır. E ğ er ş eyh, bunun yerine, eceztu li— men ye ş cf ur—rivilye `anne 
"benden rivayet etmek isteyenler için icazet verdim" demi ş  olsaydı  
kabule ş ayan olurdu; zira icazetten maksat, o icazetle, rivayeti, kendi-
sine icazet verilen ş ahsın meş iyyetine b ırakmakt ır ve bu, durum icabı  
talik sigasıyle tasrih olunmuş sa da ashnda talik de ğ ildir. Nitekim bazı  
Sâfici imamları , alım sat ımda buna cevaz vermi ş lerdir25 s. 

İbnu' ş —Ş alâb'ın, satış  muamelesinde sat ı cının "bunu sana şu fiatla 
satt ım; dilersen al" demesini, icazette "benden rivayet etmek isteyen-
ler için icazet verdim" ibaresiyle mukayese ederek bu çe ş it icazeti kabule 
ş ayan görmesi, el—(Ir4i taraf ından tenkit edilmiş tir. Bu tenkide göre, 
iki ibare aras ında belirli bir fark vard ır. Bey' (sat ış ) la ilgili ibarede 
alı cı  bellidir; halbuki icazetle ilgili ibarede mucâz, yani icazet verilen 
meçhuldür. Ibnu' ş -Sal4 bu hususu gözden kaç ırmış tır. Satış la ilgili 
ibareye denk bir icazeti eceztu leke en terviye canni in ş i'te'r—rivtlye `anne 
"eğer benden rivayet etmek dilersen, rivayet etmen için sana icazet 
verdim" ş eklinde olmas ı  gerekirdi. Ancak böyle bir icazet sahih olabi-
liı di. Ibnu's—SalW ın kabule ş ayan• gördüğü icazet ise sahih de ğ ildir259. 

ECEZTU L İ MEN YÜLEDU Lİ FUL 'ANİN — "Fulan kimsenin 
doğ acak çocuğu için icazet verdim" manâsmda kullan ılan bu tabir, 

256. Ilınu'ş —,Ş alMı , `U/8mu'/—hadis, s. 136. 

257. Mechul icazet, ş eyhin, mechul olan ş ey için veya mechul olan kimseler için verdi ğ i icazet-

tir. Mesel3 ş eyh, marrıf ve me şhur olan bir kaç sunan kitab ı  rivayet etti ğ i halde "sana, sunen 

kitabım benden rivayet etmen için icazet verdim" der, fakat bu sunen kitab ının hangi sunen 

kitab ı  olduğunu belirtmezse, icazeti mechul olur. Keza ş eyhin "Muhammed İbn Wılid ed—Dı -
maşki için icazet verdim" demesi de mehcul icazetlerden say ılır. Çünkü aynı  devirde, aynı  ismi 

taşı yan bir kaç ş ahıs vard ır ve ş eyh, Muhammed 1bn IjAlid ed—D ımaşkrnin hangisi olduğunu 

açıklamamış tır. Bkz. Icrızet. 

258. Ibnu'ş —Ş aliıh, cUhinı u'i—hadis, s. 139. 

259. Aynı  yer. 
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henüz mevcut olmayan kimselere matuf oldu ğu için muahhar ulema 
arasında münaka ş a konusu olmu ş  ve ekseriyetle böyle icazetin sahih 
olamayaca ğı  üzerinde ittifak edilmi ş tir. ibnu' ş —ş alah' ın beyanına göre, 
eğ er ş eyh "fulan kimseye ve onun do ğ acak çocuğuna..." yahut "sana, 
çocuğuna ve daha sonra gelecek olanlara icazet verdim" diyerek, ma`d ılmu 
yani henüz dünyaya gelmemi ş  olan çocuğu mevcuda atfetmi ş  olsayd ı , 
icazeti makbul olurdu. Nitekim Ebü Bekr İ bn Ebi Davüd, kendisinden 
icazet isteyen bir ş ahsa "sana, evlad ına ve doğ acak çocuklar ına icazet 
verdim" diyerek bu ikinci şı kkın doğ ruluğunu göstermi ş tir200. Maamefih 

"İbn Ebi Davüd'un bu icazeti, kendisinden icazet tale-
beden ş ahsa mubala ğ a tarikiyle ve verdi ğ i icazeti teyid etmek maksa-
dıyle" olduğunu söylemesi, madamun mevcuda atf ı  halinde dahi böyle 
bir icazetin zay ıf olduğu intiba ı nı  yaratmaktad ır261 . Ancak el—lasta-
lani bu kısmın doğ ruluğunu aç ıklamış , el—Hatlb el—Bağdadl ise, Malik 
ve Ebü Hanife ashab ının macdâma vakfı  caiz gördüklerini söyliyerek, 
henüz do ğmamış  olan kimseye de icazet verilebilece ğ ini doğ rulamış -
tir262. El—Hatib'e göle "icazetten maksat, mucizin, kendisine göre sahih 
olan hadislerin rivayetini mucciz leh için mubah görmesidir. İ baha, hem 
akıl ve hem de gayri ak ıl olanlar için sahihtir. Nitekim bütün ş eyhlerin 
kendilerinden uzak olan çocuklara, ya ş lar ını  sormaks ı zın ve temyiz 
çağı na girip girmediklerini ara ş tı rmaksı zın icazet verdikleri görülür. 
Her ne kadar bunlar ın, henüz do ğmamış  çocuğ a icazet vermedikleri 
görülmüş se de, böyle bir icazet verilmi ş  olsaydı  yukarı da aç ıklanan du-
ruma k ıyasla bu icazetin de sahih oldu ğu kabul edilirdi263 . Yine el—Ha- 

göre, Hanbell tbnu'l—Ferra' ve Malik': İbn Umrü ş , bu nevi icazetin 
sahih olduğunu belirtmi ş lerdir2". 

Ebu'rrayyib ve Ibnu' ş —ş abbağ , bu icazetin butlan ı na hükmet-

miş lerdir. Çünkü icazet mucciz ın ihbar ı  mahiyetindedir.'Nas ıl ma`dam 

olana ihbar bahis konusu edilemezse icazette böyledir 2". 

Küçük ya ş ta olan ve henüz temyiz çağı na girmemi ş  bulunan ço-
cuğ a gelince, Ebu't—Tayyib ve el---Hatib, böyle birine icazet verilebile-
ceğ ini kabul etmi ş lerdir; do ğ rusu da budur. Küçük çocu ğun s( ınttcl 

sahih olmasa bile icazeti sahihtir266 . 

260. Ilı nu's—Ş algıb, cUlrımu'l—hadis, s. 140; es—Suyüli, Teddb, s. 262. 

261. El—Bulkinrnin sözü için bkz. es—Suyüti, Tedrib, s. 262. 
262. Aynı  yer. 

263. El—Ilatib el—Ba ğ dik11, 	 s. 326. 

264. Es—Suyüti, Teddb, s. 262. 

265. Aym eser, s. 263. 

266. Aynı  yer. 
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Es—Suyati'nin el—gralg'den naklen belirtti ğ ine göre, akh olmayanla-
ra, yani delilere verilen icazet de sahihtir. Nitekim yukar ı da, icazetin 
ibahadan ibaret oldu ğunu ve ibahan ın ise, hem ak ıl sahipleri ve hem de 
akh olmayanlar için sahih bulundu ğunu belirten el—tiatrıb'in sözleri de 
bunu teyid etmektedir. 

Bu arada kafirlere verilen icazetin de makbul say ıldığı nı  burada 
zikretmek gerekir. Her ne kadar ilk İ slam uleması  aras ında bunun tat-
bikatı  görülmezse de, es—Suyâtrnin yine el—g[ralsrye atfen verdi ğ i tek 
misal, bu görü ş ün doğ ruluğunu ortaya koymaktad ır. Muhammed Ibn-
(Abdi's—Seyyid isminde bir yahudi doktor, Ebu <Abdillah e ş —Sür/-
den hadis dinlemiş  ve ismi, aynı  ş eyhten hadis dinleyen di ğer kimseler 
aras ında yer alm ış tır. B ılahara ş eyh bu yahudi de dahil hepsine icazet 
vermi ş  ve bu icazeti hiçbir itiraza u ğ ramam ış tır. Ancak yahudi, sonra-
dan müslüman olmuş  ve dinledi ğ i hadisleri rivayet edebilmi ş tir267 . 

icazet kafir için sahih olunca .filsile ve bid<at ehlinden olanlar için 
de bi—tafikılevla sahih say ıhr; ancak bunlar, tabiatiyle, mani zâil olduk-
tan sonra rivayet edebilirler. 

ECEZTUKE EN TERVİ YE <ANNI H AZA'L—K İ TAB — "Bu ki- 

tab ı  benden rivayet etmen için sana icazet verdim" manasma gelen ve 
belirli olan bir kitab ın rivayeti için yine belirli kimselere verilen ica-
zetlerde kullan ılan bir tabirdir. Muriz (icazeti veren ş eyh) in bu türlü 
icazetlerde eceztu lekel—kitab el—fulani (fulan kitap için sana icazet ver-
dim) veya eceztu leke me' ş temelet `aleyhi fihristi (fihristimin268  ihtiva 
ettiğ i ş eyler için sana icazet verdim) gibi ayn ı  manâya gelen tabirler 
kullanması  da mümkündür. 

Bu tabirler, munaveleden mücerret olarak icazetin en yüksek dere-
cesine delâlet ederler. İ slam uleması , icazetin di ğ er nevilerinde oldu ğu 
gibi, bu tabirlerle verilen icazetin s ıhhati üzerinde ihtilaf etmi ş , bazıları  
buna cevaz verirken di ğ er baz ıları  da adem—i cevazma kail olmu ş lardır. 
ibnu' ş—ş alah'ın belirttiğ ine göre baz ı  kimseler ise, bu nevi icazetin ce-
vaz ı  üzerinde hiçbir ihtilaf bulunmad ığı nı , hatta Zâhiriyye imamları -
nın bile buna muhalefet etmediklerini ileri sürmü ş lerdir269. Fakat gerçek 

267. Aynı  yer. 

268. Bkz. 

269. İ bnu' ş —Ş a.181.1,`U/ümu'/—badiş , e. 134. 
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ş udur ki, hadisçiler, fukaha ve usulcülerden baz ıları , bu yolla hadis 

rivayetine cevaz vermemi ş lerdir270 . 

ECEZTUKE MUCA.ZATI — Ş eyhin icazet tarikiyle ald ığı  ş eyleri 

yine icazet tarik ıyle ba şkasına verirken kulland ığı  bu tabir, "mucazat ım 

için sana icazet verdim" manas ında olup, bazan da eceztu leke riva-
yete ma ucize 11 rivayetuhu "rivayet etmem için bana icazet verilen 
ş eylerin rivayeti için sana icazet, verdim", veya buna benzer ş ekillerde 

de kullanılmış tır. 

Islam ulemas ından baz ıları , bu çe ş it icazetin caiz olmad ığı nı  ileri 

sürmüş lerdir. Hatta bunlardan ibnul—Cevzrnin ş eyhi Ebu'l—Berekat 

cAbdul—Vahhab Ibni'l—Mubarek, bu konuya bir de kitap tahsis etmi ş -

tir271 . Ona göre icazet asl ında zayıf olan bir rivayet ş eklidir; iki icazetin 

birleş mesiyle bu zay ıflık bir kat daha artm ış  olmaktadır272. Bununla 

beraber ekseriyet, bu çe ş it icazetin sahih olduğunu söyliyerek onunla 
amel etmi ş tir. Hatta bazan bir kitab ın üç ve daha fazla kimseler ara-
sında yalnı z icazet yolu ile rivayet olundu ğu bile görülmüş tür; ancak 

bu çe ş it rivayetlerde, ravinin bir tak ım hususlara dikkat etmesi gerek-
mektedir. Mesela ş eyhinin ş eyhi eceztu lehu mâ ş ahha tanhu ımin semacrı  
"sema' ından önce sahih olan ş eylerin rivayeti için ona icazet verdi ğ ini" 
belirtmiş se, ravinin, ancak kendi ş eyhince sahih kabul edilen ş eylerin 
rivayeti için kendisine icazet verildi ğ ini bilmedikçe bunları  rivayet et-

mesi doğ ru değ ildir273 . 

Netice itibariyle bu çe ş it icazet de, di ğer icazet nevilerinde oldu ğu 

gibi, baz ı  muhalifleri bulunmas ına rağmen, hadisçiler aras ında tecviz 
ve tatbik olunmu ş tur. 

EHLU'L—B İ D.Ac — İ slam dininin ikmalinden veya Hazreti Pey-

gamberin vefat ından sonra hâdis olan ve dine izafe edilen her ş eye 

270. İ cazetin en yüksek derecesi oldu ğuna yukarı da iş aret ettiğ imiz bu nevi, baz ı  hadis, fıkıh 

ve usal ulemas ı  tarafından sahib kabul edilmeyince, bundan daha a ş ağı  derecede ve zay ıf olan 

diğer icazet nevileri de ayn ı  ulema tarafından reddedilmiş  olacakt ır. Bu ise, şu demektir ki, 

genel olarak icazet yolu ile hadis rivayeti, bu görü şe sahip olanlarca, makbul değ ildir. Daha 

geni ş  bilgi için bkz. İ cazet. 

271. Bağ dad muhaddisi, hafız alim Ebu'l—Berekat 'Abdu'l—Vehhab Ibni'l—Mubarek /bn 

Ahmed el—Enmati el—Bağ dadi (462-538), tercemesi için bkz. ex—ZehebI, Te.51cire, II. 1282-1283. 

Ez—ZehebI, burada, onun icazet üzerine icazeti tecviz etmedi ğ ine ve bu konuda bir kitap telif 

ettiğ ine iş aret eder. 

272. Es—Suyüti, Teddb, s 265. 

273. Aynı  eser, s. 266. 
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bidtat denilmiş tir. (Bkz. Bidat). Bidac, bidatin cemi ş ekli olup ehlu'l-
bidac (veya ehl-i bid'at) denildi ğ i zaman, dinden olmayan bu çe ş it ha-
disata intisap etmi ş  kimseler anla şı lır. Bunlar, mubtedic (veya mubte-
dica) ismini de al ırlar. 

Bidat bazan iyi ve güzel olabilece ğ i gibi (bid(at-i hasene), kötü 
ve çirkin de olabilir (bidat-i seyyi'e). Fakat hadis dilinde bidcat veya 
ehl-i bid(at denildi ğ i zaman, sunnete muhalif olan ve daima zem-
medilen ş eyler ve kimseler anla şı lır. (Bkz. Bidcat). 

Bid(at, İ slam tarihinde, Hz. (Osman' ın ş ehid edilmesinden sonra 
ortaya ç ıkmağa baş lamış tır. E z-Zehebi bu konuya temas ederek ş öyle 
demektedir: 

" (Osman' ın hilafeti zaman ında zâhir bir bid(at vukubulmam ış tır. 
Fakat onun katledilmesi üzerine birbirine kar şı  iki bid'at zuhur etti. 
Biri, (Alryi tekfir eden Itavaric, diğeri de, onun imametini, ısmetini, 
yahut nübüvvetini veya uluhiyyetini iddia eden raftgı  (gulat-ı  ş i(a) 
bid'atları  idi. Sahabe asr ımn sonlarına doğ ru, İbnu'z-Zubeyr ve (Ab-
du'l-Melik'in imaretleri s ıras ında murci'e ve kaderiyye bidatları  vuku-
buldu. Tabi'lln asr ının baş larında, Emevi hilâfetinin sonlar ına doğ ru 
cehmiyye ve mu şebbihe - mume şş ile bid(atlar ı  zuhur etti. Sahabe dev-
rinde bunlar ın hiçbiri olmamış tı"274. 

E z-Zehebrnin bu ifadesinde yer alan ve (Ali'nin imametini, ısmetini, 
hattâ nübüvvet ve uluhiyyetini iddia eden rafga veya gulat-ı  ş ica, 
`Osman İ bn (Affan devrinin sonlar ına doğ ru teş ekkül etmi ş , (Ali İbn 
Ebi Talib zaman ında daha çok büyüyüp geni ş lemiş  bir fırkadır. Emevi 
devrinde, (Ali oğullarının maruz kald ıkları  zulümler, bu büyümede 
ba ş lıca rolü oynam ış ; onlara kar şı  duyulan sevgi ve ba ğ lıhğı n artmas ını  
sağ ladığı  gibi, ş iciliğ in mukabil ceryanlara kar şı  yekvücut halinde kuv-
vetlenmesine de yard ım etmiş tir. 

Hazreti Peygamberin vefat ını  müteakıp, hilafet ve imamet maka-
mına (Ali İ bn Ebi Talib'in geçmesi görü ş ünü savunan baz ı  sahabile-
rin, zuhurunda ne derece rol oynad ıklarını  tesbit etmek güçtür. 
Fakat bu görü ş  ne kadar masumane olursa olsun, müslümanlar aras ına 
fitne ve fesat sokmak isteyenler, daha Hazreti (Osman hayatta iken, 
onun yumuş ak idaresini fırsat bilerek, sahabenin Hz. (Ali ile ilgili bu 
görüşünü istismar etmi ş ler ve Hazreti Peygamberin vefatmdan sonra, 
hilafet ve imametin, Ali'nin hakk ı  olduğunu, ancak, Eb ıl Bekr, (Omer 
ve sonra da 'Osman' ın bu hakk ı  ondan gasbettiklerini ileri sürmü ş - 

274. E?,--Zehebi, el-Muntehd min Minhdci's-sunne, s. 386. 
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lerdir. İş te bu görü ş , ş i(a inanc ının baş lı ca temeli . olmuş  ve ş iciler, 

bütün mücadelelerini, bu hakk ın, sahibine iadesi için geli ş tirmi ş lerdir. 

<Ali'nin vefat ı  ile hak zâil olmam ış  ve onun evladlarma intikal 

etmi ş tir. Bu sebepledir ki mücadele, <Ali ad ına olduğu kadar, 

evladları  ad ına da oldu ğu için, her devirde, bir evvelkine nisbetle ş id-

detini daha çok a ı t ırmış  tır. Ş icaya göre (AH, Hazreti Peygamberin va-
sisi ve varisidir 275 . İmametin, hiçbir zaman onun evlad ı  elinden ç ık-

mamas ı  laz ımdır; ç ıkarsa, bu, ancak zulüm yolu ile olabilir 276 . 

Gulat—ı  ş i(aya mensup olan f ırkalar ise, imamlar ı  hakkında ilahi 

hükümler vazetmi ş ler; Imzan imamlar ından birini ilaha, bazan da, ilahi 

rnahliikata benzetmi ş lerdir277 . İş te bu çe ş it görü ş leriyle ve Islam d ışı  

inançlanyle ş ica, ehl—i bid'attan addedilmi ş tir. 

I-Javaric ise, <Ali ile Mucaviye aras ında cereyan eden Şı ffin sava şı  
sı ras ında, <Ali'nin Mu(aviye tarafından izhar edilen tahkim fikrini ka-
bul etmesi üzerine, <Ali'ye kar şı  cephe alan ve hurüc ettiklerini 
bildiren (Ali taraftarlar ından 12 bin ki ş ilik bir grubun ad ı dır278 . Bun-

lar, bir taraftan idari hatalar ı  yüzünden Halife (Osman' ın, diğ er taraf-

tan tahkim fikrini kabul etti ğ i için (Ali'nin ve nihayet <Ali'nin hakk ı  
olan hilafeti gasp etti ğ i için de Mucüviye'nin büyük günah i ş lediklerini 

ileri sürerek, bunlar hakk ında küfürle hüküm vermi ş lerdir279. Yani 

hav"aricin nazar ında büyük günah sahibi (murtekibu'l—kebire) kafir 
olmuş tur. tlav'aric, bu görü şü ile, müslümanlar aras ında hâkim olan 

inanca ayk ırı  yeni bir inanç getirmi ş  ve ş ica gibi, bunlar da ehl—i bid-
attan addedilmi ş lerdir. 

Mubteditadan olan di ğer fırkalara gelince, ya yine büyük günah 
sâhibi (murtekibul—kebire) hakk ındaki hükmü Allah'a irca ettikleri 
için2so,  ya da ameli imandan ay ırarak, imar= tasdik, itikad ve mani- 

275. Bu konuda uydurduklan bir hadis için bkz. es-Suyiig, el-Le'dli'l-maş nrıca fi'l-aVıd4i'l-

meü`a, I. 359. 

276. Bkz. eş-Ş ehristâni, el-Milel ve'n-nilıal, I. 146 

277. Aym kitap, I. 173. 

278. Aynı  kitap, I. 115. 

279. Aynı  eser, I. 116-117. 

280. Aym eser, I. 139. Bu görü ş ün men şeini sahabeye kadar indirmek mümkündür. Baz ı  
sahabiler Hazreti Peygamberin herhangi bir fitne vukuunda, bu fitneden uzak kalmay ı  tavsiye 

eden hadisine istinaden (hadis hakk ında bkz. 	 Ş al116, VIII. 92 (kitöbu'l-fiten); Mus- 

lim, Ş abilı , IV. 2211-2212) bu gibi hâdiselere kan ş mamış lar; birbirleriyle mücadele eden gurup-

lar hakk ında herhangi bir hüküm vermekten kaç ınmış lardır Bunlara, hüküm vermeyi Allah'a 

ircâ etmeleri dolay ı sıyle, ınurci'e denilmiş tir. Bu görü şün islâna dışı  oldu ğu iddia edilemez. Ş üp-

hesiz kullar ı  hakkında asıl hükmü verecek olan, hüküm sahibi Allah Ta`ülöd ır. 
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fetten ibaret oldu ğ unu ve günah ın imana zarar vermiyece ğ ini söyledik-
leri ve bu suretle ameli irca (yani te'hir) ettikleri için murci'e ismini 
alan bir mezhep de bunlardan biridir. Bilhassa bu ikincileri, yani ameli 
te'hir edenler ve kötü amelin imana zarar vermiyece ğ ini söyliyenler, 
bu İ slam d ışı  inançlanyle ehl- -i bid'attan addedilmi ş lerdir. 

Keza, Allah Ta'âlân ın, Kur'ân âyetlerinde ve Hazreti Peygambe-
rin hadislerinde isbat edilmi ş  olan s ıfatlarım tatil eden cehmiyye281  ; 
kaderi reddederek insana sonsuz bir irade ve hürriyet tan ıyan, iyi ve 
kötü fiillerinin bizzat insan ı n kendisi tarafından yarat ı ldığı nı  ileri sü-
ren leaderiyye 282; ve bunlar ın tamamiyle z ı ddı  bir görü ş e sahip olan, 
kaderi isbat yolunda insan ı  hava cereyan ı na kap ı lmış  bir tüye benze-
terek bütün irade ve hürriyetini selbeden ve bu suretle mes'uliyyeli 
omuzlarmdan atmak isteyen cebriyy mezhepleri de, Kur'âm Kerimin 
ve sunnetin çizdi ğ i İ slam hudutlar ı nı  a ş arak bidat yoluna girmi ş -
lerdir. 

Nihayet cehmiyyenin s ıfatlar meselesindeki ta ş til görü ş ünü alan, 
kaderiyyenin de kaderi red ve inkâr eden inanc ı na sâhip ç ıkan mu(- 
tez ile" 4, bu çe ş it görü ş  ve inançlar ını  kadim Yunan felsefesinin ışığı  

281 Cehmiyye, Cehm İ bn Ş afvan (o. 128) a nisbetle ortaya ç ıkmış  olan bir mezhebin ad ıdır. 
Cehm, mezhebini Kur'an ayetlerini tevil etmek esas ı  üzerine kurmu ş tur. Bu i ş e, önce, Kur'ânda 

mevcut olan Allah' ın sıfatlanyle ilgili ayetlerden ba ş lamış , bunların tevili neticesinde O'nun 
zatından gayri bütün s ıfatlarnu nefy, fı lnrette gözle görülmesini red, ve nihayet O'nun haki-
katta mutekellim olmadığı nı  beyanla, Kur'am kerimin mahlak oldu ğu neticesine varrn ış tır. Daha 

sonralar ı  büyük geli şme gösteren Mutezile mezhebi, Cehm'in bu görü ş lerini benimsedi ğ i için 

Cehmiyye ad ı  ile de şöhret kazanmış tır. 
282. Müslümanlar aras ında kaderin reddi ve kaderiyye mezhebinin zuhuru, Mal ı ed el-Cu-

heni (O. 80) ve Gaylan ed-D ıma ş ki (Ö. Hi ş am İ bn (Abdi'l-Melik zamanı) ile başlar. El-Makri-
zEnin bildirdiğ ine göre (el-114at, IV. 181), "Islam'da kader meselesinde ilk defa konu ş an kimse 

Ma`bed İbn Halid el-Cuheni'dir. El-Hasan el-Basri meelisine devam edenlerdendi. Basra'da 
bu görü şü yaymağ a başladığı  zaman, `Amr İ bn 'tibeyd de ona intisab etmi ş , bunu gören Basra 

halkı  da onun pe ş inden gitmi ş tir. Maclı ed el-Cuheni'nin ölümünden sonra onun kaderle ilgili 

görüş leri Gaylan ed-D ımaşki tarafından yaydnuş tır. Mutezile mezhebi, kader meselesinde bu 
görüşü benimsemi ş  ve kaderiyyecilik bu mezheb eliyle geli ş tirilmiş tir. 

283. Islam'da Cebriyye mezhebinin kurucusu, Ca'd İ bn Dirhem adında bir köledir. Bu adam, 
Beni'.  Hakim mevalisinden olup Ş am'da ikamet ediyordu. Cebr akidesini burada yayma ğ a baş -

layınca Ş am'dan tardedilmi ş tir. Ca'cl, sıfatlarm nefyi ve ballcu'l-K.ur'an akidelerinin claili ğ ini 

yapmakla da ş öhret kazanm ış tır. 
284. Mutezile mezhebi, Basra'da, el-Hasan el-Ba ş rl'nin talebelerinden Vasfi İ bn 'Ata'nın mur-

tekibu'l-kebfre meselesinde hocas ına muhalif bir görü ş  ortaya atarak ondan itizal etmesiyle or-
taya ç ıkmış tır. Cehmiyyeden ta`til, kaderiyyeden de kaderin reddi görü ş lerini alarak kaderiyye 

ve cehmiyye adlar ı  ile de ş öhret kazanan mutezile, kadim Yunan felsefesinin de tesiri alt ında, 

Islam akaidine de ğ iş ik görüş ler getirmi ş , Abbasi halifesi el-Me'man zaman ında devletin resmi 

mezhebi olabilecek kadar büyük geli ş me göstermi ş tir. Fakat gerek el-Me'man'un ve gerekse onu 

takip eden halifelerin, mutezile görü şü olan halku'l-Kur'an inanc ını  halka zorla kabul ettirme ğ e 
çalış maları , mezhebin kı sa bir zaman içinde çökmesine sebep olmu ş tur. 
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altında ş erh ve izaha ba ş layarak bir tak ım din dışı  görü ş leri İ slama 

sokmağ a çalış mış tır. Bilhassa tatil fikrine sâhip ç ıktıktan sonra, bunun 

tabii bir neticesi olan tı alls.u'l-Kur'an (Kur'an' Kerimin mahlük olu ş u) 

inanc ı 28', muctezilenin, müslümanlar aras ında fitne yaratmak için ba ş -
vurduğu en kuvvetli bid'atlardan biri olmu ş tuı 286 . 

İş te yukarıdan beri k ısaca hulâsa etti ğ imiz bu mezhep ve fırkalaı  
- tabiatiyle bunlardan türemi ş  ve bunların birer kolu olarak umumi-
yetle imamlarm ın isimleriyle tesmiye edilmi ş  sair fırkalar da dahil 
olmak üzere - hepsi birden, hadisçiler ve ehl-i sunnet taraf ından 
bidcat ehli olarak tesmiye olunmu ş lardır. Nitekim Malik İbn Enes bidcat 
ehlini "Allah' ın esmâ ve s ıfatlarını , kelâmım, ilmini ve kudretini bahis 
konusu ederek bunlar üzerinde cidal ve münaka ş a açan kimseler" ola-
rak tarif etmi ş tir287. Malik İ bn Enes'in bu tarifinde, yukar ı da zikrolu-

nan fırka ve mezheplerin görü ş lerine toplu olarak temas edilmi ş tir. 

Hadis ilminde bidcat ehlinden bahsedilmesi, görü ş  ve inançlar ının 

aç ıklanmas ı , hadis ravileri aras ında bu çe ş it kimselerin de bulunmas ı  
sebebiyledir. Hadis ilmiyle me ş gul olan kimseler, bidcat ehlinden olan 
ravilerle yak ından ilgilenmi ş ler, rivayet ettikleri hadisleri ş iddetli bir 
tenkide tabi tutmu ş lard ır. Ancak, bu tenkide tabi tutma i ş i, tabiatiyle, 
bidtat ehline mensup baz ı  râvilerden hadis al ınabileceğ i görüşüne sahip 
hadisçiler için bahis konusudur. Bunlar ın yanında, ne olursa olsun 

285. Halkul-Kur'an inanc ı , mutezilenin, Allah Ta'alân ın, sem`, basar, hayat, kudret, kelâm 

gibi zatı  ile kaim sübut sıfatlar ı  bulunduğunu reddetmesi neticesinde ortaya ç ıkmış  bir görü ş tür. 

Allah'ın zatı  ile kaim kelâm s ıfat ının bulunmaması  demek, diğer sıfatlar gibi, bu s ıfatın da ka-

dim olmaması  demektir; yani Allah ta'alkihtiyaç an ında kelâmı  yaratmış tır.Bu bakımdan kelâm 

muhdes ve mahlûktur. Kelâm ın mahla olması  demek, O'nun kelâm ından ibaret olan Kur'ân ın 

da mahlûk olmas ı  demektir. Bu konuda geni ş  bilgi için bkz. Talat Koçyi ğ it, Hadisçilerle kelâm-

alar arası ndaki münakaşalar, s. 184 vd. Keza bkz. ayn ı  müellife ait, Hadis tarihi, s. 225 vd. 

286. Allah' ın kelâmı  olan Kur'an]. Kerimin maili -ilk, yani sonradan yarat ılmış  olduğ u görüş ü, 

ınutezilenin, Abbasi halifesi el-Me'mün eliyle devletin resmi mezhebi olarak ilan edilmesinden 

sonra, müslümanlara zorla kabul ettirilmek istenen bir akide olmu ş ; baş ta Ahmed Ilin 1.1anbel 

olmak üzere, bir çok imam ve fakih, Kur'a= mahlük oldu ğunu ikrar etmeleri için i şkenceye 

tabi tutulmu ş lardır. Fakat bu i şkencelere ve sunnet ehlinden baz ı  imamlarm öldürülmesine ra ğ -

men, gerek el-Me'mun'dan sonra yerine geçen karde ş i el-Mu`taşıı n (O. 227) ve gerekse onun o ğ lu 

el-Vaş ik (O. 232) zaman ında, bu mutezill hareket tam bir ba ş arı sızlığ a uğ ramış ; halife el-Mu-

tevekkil (C). 247) zaman ında ise, bu hareketin faydas ızlığı  anlaşı larak isrardan vazgeçilmi ş tir. 
Ne var ki islam tarihinde "mil ıne" tabir edilen bu hadiseler, kelâm ehlini temsil eden mutezile 

ile, sunnet ehlini temsil eden hadisçiler aras ında derin uçurumlar açm ış  ve birbirlerine yönelt-

tikleri ithamlar giderek yo ğunla ş mış tır. Halku'l-Kur'ân inanc ını/1 sebep olduğu hadiseler hak-

kında daha geni ş  bilgi için bkz. Talat Koçyi ğ it, Hadisçilerle kelâmc ı lar arası ndaki münaka ş alar, 

s. 192 vd. 

287. Bkz. el-Herevi, Zemmu'l-kelâm, II. 172. 
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bidat ehlinden hadis al ınmamas ı  gerekti ğ ini söyleyen hadisçiler de var-
dı r. El—tiatih el—Ba ğ dâdi, bu konuya tahsis etti ğ i bir bölümünde ş u 
izahatı  vermiş iir: " İ lim ehli aras ında kaderiyye, havârie, ve râf ı ?a, 
gibi bidcat ve hevâ ehlinden hadis semacm ın cevaz ı  üzerinde görü ş  
ayrı lığı  vardır. Seleften baz ı sı  bunun adem—i cevazma kail olmu ş tur. 
Çünkü bunlara göre bidcat ehli, ya müte'evvilinin tekfirine gidenlerce 
kâfir, ya da tekfirine cevaz vermeyenlerce fâsikt ırlar. Yine bu görü ş te 
olanlara göre, tevil yolu ile kâfir ve fâsik olduklar ına hükmedilen kim-
seler muânnit kâfir ve maksatl ı  fâsik mesabesindedirler. Bu bak ımdan, 
bunlar ın haberlerini almamak gerekir. Malik İ bn Enes, bidtat ehlinden 
hadis rivayet etmeyen kimselerdendir. İ lim ehlinden olan di ğer bazı  
kimseler de, yalan ı , ve ş âhidlik yapacak durum olmad ığı  halde kendi-
lerine muvafakat eden kimseler lehine ş ehadette bulunmay ı  helal say-
mayan heva ehlinin haberlerinin kabul edilebilece ğ ini söylemi ş lerdir. 
Bu görüş e sâhip olanlar ın başı nda fukahâdan Ebü cAbdillah Muhammed 
İbn İ dris eş—Sâfici vard ır. E ş —ş âfig bu konuda ş öyle demi ş tir: Heva 
ehlinin ş ehadeti kabul edilir; yaln ız râfızadan olan liattâbiyye 2" müs-
tesnâ; çünkü bunlar, kendi taraftarlar ı  için yalan ş ehadeti mubah gö-
rürler. Rivayet olundu ğuna göre bu görü ş , ayn ı  zamanda ib'n Ebi Ley-
18289, Sufyân es—Sevri29° ve K41 Ebn Yiisuf 29' un da görü şüdür. Ule-
manın çoğu, hevâ ehlinden oldu ğu halde dâilik yapmayan kimselerin 
haberlerinin kabul edilebilece ğ ini, fakat dâilik yapanlar ın haberlerinin 
huccet olarak kullamlamayaca ğı m söylemi ş lerdir. Ahmed İ bn 13anbel, 
bu görü ş e sâhip olan imamlardan biridir"292 . 

288. Bkz. el-Hatib 	 s. 120. El-Hattrıbiyye, Ebu'l-liattrıb Muhammed 
İbn Ebi Zeyneb el-Esedi taraftarlarmu ı  te şkil ettikleri bir fırkadır. Bunlara göre, (el-Ba ğdadi-
nin açıkladığ ma göre) (bkz. el-Fark beyne'l-firals, s. 150) imamet, Cdfer e ş-Südık'a kadar 'Ali 
evladında idi. Iddialarına göre imamlar ilaht ır. Ebu'l-tlattab önce onlar ın enbiya olduklar ını  
iddia ediyordu; sonra ilâh olduklar ını  ileri siirmeğe başlamış tır. Yine ona göre Hasan ve Hu-
seyn'in evlad ı  Allah'm oğullarıdır. Cdfer de ilaht ır. Fakat Cdfer, Ebu'l-Hattab'm bu iddias ını  
öğ renince onu lânetlemi ş  ve kovalanuş , o da ulühiyeti kendi nefsi için iddia etme ğ e başlamış tı r. 
Ebu'l-Hattüb'm taraftarlar ı  da Caler'in ilâh olduğunu iddia ediyorlar, fakat Ebu'l-Ilattüb'm 

ondan ve hatta `Ali'den daha hay ırlı  olduğunu ileri sürüyorlard ı . Hattabiyyeye göre muhalifleri 
aleyhine kendi taraftarlar ı  için yalan söylemek, ve yalan ş ahadette bulunmak caizdir. 

289. Ebü cAbdirrahman Muhammed İ bn cAbdirralıman İ bn Ebi Leyla, 148 senesinde vefat 
etmiş tir. Tercemesi için bkz. ez-Zehebi, Tegleir, I. 171. 

290. Sufyün e ş-Seyri hakk ında bkz. 23 No. lu dipnot. 

291. Razi Ebü Yfisuf Ya`küb İbn Ibrahim 	Ebü Hanife'nin me şhur talebelerinden 

olup 182 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. ez-Zehebi, Tezkire, I. 292-294; Ib ıl 
Vafey ı1t, V. 421-431. 

292. El-Hatib el-Ba ğdadrnin bu haberi için bkz. 	 s. 120-121. 
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Hadisçiler, çe ş itli fitnelerin zuhurunda bidat ehlinin oynad ıklar ı  
mühim rolü biliyo ı ]ard ı . Bunlar, müdafaas ın ı  yapt ıkları  görü ş leri halk 
aras ı nda yayabilmek için, bu görü ş lere uygun hadislei uyduruyorlar 
ve sonra da bunlar ı  Hazreti Peygamberin a ğ z ı ndan ç ıkmış  gibi rivayet 

ediyorlard ı . Hatta bunlardan baz ı lar ı , bid'atlar ından dönüp do ğ ru 

yola girdikleri zaman, hadisçilere, hadis ald ıklar ı  ş ah ı slara dikkat et-

melerini söylüyorlar, kendilerinin de bidat yolunda iken ho ş lar ına gi-
den baz ı  görü ş leri nas ı l hadis ş ekline soktuklar ın ı  aç ıkça itiraf ediyor-
lard ı"'. Gerek bu çe ş it itiraflar ve gerekse her gün gözler önünde ce-
reyan eden hadis imalall, hadisçilerin, ş i`a,kaderiyye, murei'e ve tı a-

varie gibi çe ş itli fırka ve mezher lere mensup kimselerle alakalar ı m kes-

melerine ve aralar ı nda hadis rivayet eden kimseler varsa, onlar ı n hadis-
lerini almama ğ a sevkediyordu. Mesela Sufyn İ bn (Uyeyne, Said İ bn 

Ebi (Arabe'den hadis rivayet ediyordu; fakat sonralar ı  bu rivayeti 
azaltt ığı  görülünce sebebi sorulmu ş , o da ş u cevab ı  vermi ş tir: "Kader 

hakk ı nda, bu benim görü ş ü ın olduğ u gibi, Hasan ve Katade'llin de gö-
rü ş üdür, dedi ğ ini i ş ittikten sonra onlardan rivayeti nas ı l azaltma-
yaylm ?'"". 

Hadisçiler, yukar ıda da i ş aret olundu ğ u gibi, ekseriyetle dâilik 

yapmayan ve sözüne güvenilen bidat ehlinin hadislerini alm ış lar, al ı nma-

ması  gerekti ğ ini söyleyen di ğ er hadisçilere de itiraz ederek, hareketleri-
nin do ğ ru olmad ığı n ı  söylemi ş lerdir. Mesela Yahya İ bn Said el-R.attan 

"ben, bid'atta reis olan kimselerin hadisini terkederim" diyen (Abdur-
rahman İ bn Mehdi için "peki, Iatade'yi ne yapacaks ın; (Omer İbn 
Zerr'i, İ bn Ebi Ruvad ve bunun gibi daha bir çok hadisçiyi ne yapa-
caks ın? E ğ er (Abdurrahman bunlar gibi bidat ehlini terketmi ş se bir 

çok hadisi terketmi ş  demektir" diyerek İ bn Mehdi'nin görü ş üne 

mamış tır295 . Böyle bir görü ş ün, bilhassa bidatlarm çok daha yayg ın 

oldu ğu ülkelerde, oralar halk ı  aras ında bilinen sahih hadislerin kaybol-
mas ına yolaçaca ğı  tabiidir. Çünkü İ siamiy-etin daha ilk günlerinden 
itibaren buralara gelerek yerle ş miş  pek çok sahabi vard ır ve bu sahabi-

lerin Hazreti Peygamberden rivayet ettikleri hadisler yaln ı z buralarda 

bilinmektedir. Bu hususu gözönünde bulunduran 'Ali ibnu'l—Meclini, 
bidat ehlinden hadis rivayetini tecviz etmeyen hadisçiler için ş öyle 

demiş tir: "Rader sebebiyle Basra, te ş eyyd ( ş iş a görü ş ünü benimse-

mek) sebebiyle Kafe halk ını  terkedecek olursan hadis elden gider"'. 

293. Aynı  eser, s. 123. 
294. Aynı  eser, s. 124-125. 
295. Aynı  eser, s. 128. 
296. Aynı  eser, s. 129. Bidat elli ile ilgili daha geni ş  bilgi için bkz. Talât Koçyi ğ it, Hadisçi-

lerle kelânı c ı lar arası ndaki miinakaş alar, s. 248 vd. 
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Bu konu ile ilgili izahata burada son verirken, ş u hususu bir daha 
hat ı rlatmak yerinde olur: Baz ı  hadisçilerin bicl'at ehlinden hadis ri-
vayet etmeleri, onlardan i ş itilen her hadisin mutlaka al ınmış  olduğ u 
manas ında anla şı lmamalı d ır. Ş üphesiz, bunlara mensup olan bir râvi, 
en sıkı  bir ş ekilde hadisçilerin cerh süzgecinden geçirilmi ş , rivayet et-
ti ğ i hadisin s ı hhat derecesi tesbit edilmi ş , sonra da, kabul veya reddi 
hususunda bir hükme var ı lmış t ı r. 

EHLU'L—HEV — Hevd, lugatta kalbin arzu ve heveslerine veya 
lezzetlerine tabi olmak man:asl ına gelir. Bu manada hem medhe ve hem 
de zemme Lay ık bir meyil anla şı hrsa da, çok kere mezmenn olan heves-
ler için kullan ı lmış t ır. İ bn (Abdi'l—Berr, Allah Ta(alân ın s ıfatlar ını  nef-
yeden, ilmi, kudreti ve kelâm ı  üzerinde cidal ve münaka ş a kapı s ı  açan, 
bunlar ı  asl ı na uygun olmayan manâlarda ve kendi arzu ve heveslerine 
göre te'vil ederek Islam' ı n çizdi ğ i yoldan inhiraf eden kelamc ı lar ın hevâ 
ehlinden olduklar ı  üzerinde hadisçilerin ittifak ettiklerini zikreder 207 . 
Keza, gerek el—Hasan el—Basri ve gerekse Muhammed İ bn Sirin'in 
"hevâ ehli ile birarada ictima etme, onlar ı  dinleme ve onlarla müna-
ka ş aya giri ş me"2" dedikleri zaman, hevâ ehli tabiriyle, Kur'an âyetleri 
üzerinde cidal ve münaka ş aya girerek kalplerde ş üphe yaratan, Haz-
reti Peygamber, ashab ı  ve daha sonra bunlara tabi olan müslümanlar ı n 
Kur'ana dayanan inançlar ını  reddeden çe ş itli fırka ve mezhepleri kas-
dettikleri anla şı lmaktad ır. Bu bakı mdan diyebiliriz ki, hadis dilinde 
hevd ehli, bid'at ehli ile ayn ı  manâlarda kullan ı lmış  ve her ikisiyle de 
aynı  zihniyyete sahip kimseler kasdolunmu ş tur290 . 

EK.B İ R VE AS -AGIR — Hadis ı st ı lahat ında ekdbir ve asdğ lr ta- 
birincilefin ikincilerden hadis rivayet etmeleri münasebetiyle kul- 

lanılmış t ı r. Usül—i hadiste bu bölüm, rivayetu'l—ehdl- ir (cı ni'l— aş dğı r (bü- 
yüklerin küçüklerden rivayeti) ba ş lığı  alt ı nda çe ş itli misalleri gösteril- 
mek suretiyle incelenir"°. Böyle bir rivayet ş eklinin usâl—i hadiste yer 
almas ının en mühim sebebi, kendisinden rivayet olunan ş ahs ı n, gerek 
ya ş  ve gerekse fazilet yönünden râviden üstün oldu ğ u, veya rivayet 
isnad ında takdim te'hirli bir hata bulundu ğu vehmine dü şülmemesi 
içindir. Asl ında râvi, rivayet etti ğ i kimseden ya ş  bak ı mından büyük, 
tabaka bak ımından akdem olabilir. Ez—Zuhri ve Yahya İ bn Sa<ld el- 

297. Bkz. İ bn `Abdi'l-Berr, Carnic beytırti'lı-clm, II. 96. 
298. Bkz. el-Herevi, Zemmu'/-kehin ı , II. 157b. 
299. Bid'at veya hevâ ehlinin hadi ş le olan ilgileri hakkı nda daha geniş  bilgi için bkz. Ehlu'l-

Bida`. 

300. Mesela bkz. 	 s. 276; es-Suyi41, Tedrib, s. 423. 
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Ensârrnin Mâlik 'bn Enes'ten"'; Ebu'l-Kâs ı m<Ubeydullah İ bn Ahmed 
el-Ezheri'nin, talebesi el-Ba ğ dâdi'den3 0 2  rivayetleri gibi. Yahut 
râvi, ilim ve hâfı zadaki üstün durumu sebebiyle derece bak ımından ken-
disinden daha a ş ağı , fakat daha ya ş lı  bir ş eyhten rivayet eder. Mâlik 
İ bn Enes'in 'Abdullah İ bn Dinâr'dan" 3, Ahmed İbn Hanbel ve İ shak 
İ bn Râhâye'nin <Ubeydullah İ bn Miisâ el-sAbsi'den394  rivayetleri gibi. 
Yahutta râvi, her iki cihetten de rivayet etti ğ i ş ahıstan üstün olur; 
yani hem ilim yönünden üstün, hem de ya ş ça büyüktü'. rAbdu'l-Gani 
İbn talebesi Muhammed İbn 'Ali e ş-ş firi'den, 3", el-Burküni'-
nin el-I-Jatib'ten 3" rivayetleri gibi. Keza sahabenin tâbi'ûndan, <Abâ-
dile ile Ebü Hurayra, Mu<âviye ve Enes İ bn Mâlik gibi bazı  sahabilerin 
K dbu'l-Alıbâr'dan"°, tâbi'ûnun etbâ'u-tâbi'inden rivayetleri de bu 
gruba dâhildir. Meselâ ez-Zuhri ve el-En ş âri Mâlik'ten rivayet etmi ş -
lerdir"8 . Tâbici olmayan 'Anar İbn Ş ucayb İ bn Muhammed İbn <Abdil-
lah İ bn `Amr ibni'l-cik ş 'tan, baz ı  rivayete göre yirmi, baz ı sına göre 
de yetmi ş ten fazla tabi(' hadis alm ış tır."' 

301. Yahyü. İbn Sa`id el-Ensüri (Ö. 143), tercemesi için bkz. eg-Zehebi, Tezkire, 137-139. 

Mâlik İ bn Enes (Ö. 179) 'in tercemesi hakk ı nda bkz. 100 No. lu dipnot. 

302. El-Hatib 	 Ebü Bekr Ahmed İ bn <Ali İ bn Siibit İ bn Mehdi, Tiirlku Bağdiid, 

el-Kifrıye, es-Stı b ık 	 Ş erefu aşkabi'l-hadis, el-Muttefik ve '1-mufter ık, Takyidu'l= ı lm 

ve daha pek çok kitab ın müellifi olup 463 senesinde vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. ez-Zehe-

bi, Tezkire, II. 1135-1146. 

303. <Abdullah İbn Dinür Ebü <Abdirralı man el-`Ümari el-Medeni, (O. 127) tercemesi için bkz. 

ez-Zehebi, Tezkire, I. 125-126. 

304. Ahmed Ibn Ilanbel hakk ında bkz. 27 No. lu dipnot. İ shak İ bn Rühüye hakk ında bkz. 

34 No. lu dipnot. `Ljbeydullah İ by Müsâ el-(Absi el-Küfi (O. 213), tercemesi için bkz. Ez-Zehebi, 

Tezkire, I. 353-354; Mizanu'l-i`tid ı l, III. 16; İ bn Hacer, Telı zib, VII. 50-53. 

305. Abdu'l-Gani Sa`id İ bn 'Ali İ bn Sdid Ebü Muhammed el-Ezdi (O. 409), tercemesi için 

bkz. eg-Zehebi, Tezkire, II. 1047-1049. Muhammed İ bn <Abdillah İ bn <Ali es-Sahili e ş-Ş iiri 

(376-441), tercemesi için bkz. e ı -Zehebi, Tezkire, II. 1114-1117. 

306. El-Burküni EU]. Bekr Ahmed İ bn Muhammed İbn Ahmed el-ljürezmi e ş-Ş rıfi'l (336- 

425), tercemesi için bkz. eg-Zehebi, Tezkire, II. 1074-1076. 

307. Enes İ bn Mâlik (O. 91, 93), tercemesi için bkz. İ bn Hacer, el-İşı ibe, I. 71-73; eg-Zehebi, 

Tezkire, I. 44-45; Ka`b el-Ahbür (O. `O ş mürı 'm hilâfetinde), tercemesi için bkz. İ bn Hacer, el-- 

iş Cı be, V. 322-324; ez-Zehebi, Tezkire, I. 52. 

308. Ez-Zuhri Muhammed Ibn Ş ihab (O. 124), tercemesi hakk ında bkz. 94 No. lu dipnot. 

El-Ensüri Yahya İ bn Sacid (O. 143), tercemesi için bkz. ez-Zehebi, Tezkire, I. 137-139; 'bn Ha. 

cer, Tehz1b, XI. 221-224. 

309. Bkz. Ibnu' ş-Ş alrıb, `Ult-ın371-hadis, s. 277-278; es-Suyini, Tedrlb, s. 425. El-`irrikl, 

mezkiir eserine yazd ığı  talikında, `Anır İ bn Ş uayb'ın iki sahabiyi iş ittiğ ini söyli-

yerek onun tabii olmad ığı  yolunda ileri sürülen görü ş ü do ğ rulamaz. Bu konuda bkz. ( ///ü.mu'/- 

6adiş 'in Haleb 1350 baskısı , s. 288. 
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ELR :AB — Elkab, lakab kelimesinin 	Lugatta bir ş ahsın, 
as ıl ismi dışı nda müsemma oldu ğu ba şka bir isme denir. Ayn ı  kökten 
kullanılan tellsib, bir kimseye lakab vazetmek, telalcicub ise lakablan-
mak manas ına gelir'''. 

Hadis ilminde, bilhassa bu filmin ricale taalluk eden k ı sımlarında, 
lakablara ayr ı  bir ihtimam gösterilmi ş , isim ve lakablanyle ş öhret 
kazanm ış  hadis ricali için müstakil biyografik kitaplar tasnif edilmi ş tir. 
Hadisçilerin bu konu üzerinde hassasiyetle durmalar ının ba ş l ıca sebebi, 
hadis rivayet eden kimselere verilmi ş  lakabların bazı  kimseler tarafın-
dan karış tırılması  ve çok defa isim zannedilmesidir. Lakablar ı  bilmeyen 
kimseler, baz ı  yerde ismini, baz ı  yerde de lakab ım gördükleri bir ravi-
nin ayrı  ayrı  ş ahı slar olduğu zehab ına kap ı lırlar. Mesela (Abdullah 
İ bn Ebi Ş Mily. veya `Abbad İbn Ebi Ş âlih, ismi ve lakab ı  karış tırılan ve 
ayr ı  ş ahıslar oldu ğu zannına var ılan kimselerden biridir. Asl ında `Ab-
bd, cAbdullah' ın lakab ıdır; bazan (Abbad lakablyle ve bazan da 'Ab-
dullah ismiyle zikredilir 3 ". 

Bir ş ahsın, ho şuna gitmiyecek bir isimle lakabland ırılması  genel-
likle caiz görülmemi ş tir. Ancak g ıybet kasd ı  olmaksızın bir ş ahsa la-
kab vermek baz ı  imamlar taraf ından ho ş  karşı lanmış tır'''. 

islâmiyette ilk defa zikrolunan lakab Elya Bekr e ş - ş iddik' ın 
lakab ı  olmuş  ve ona (Atik denilmi ş tir; ancak bu lakabm ona niçin 
verildiğ i kesinlikle tesbit olunamamış tır. Baz ıları , yüzünün atakati, 
yani güzelli ğ i dolayı s ıyle 'Atik denildi ğ ini söylemiş ler, bazıları  da (Ati-
ku'llah demi ş lerdir'". 

Lakablardan baz ılarının sebebi bilinmekle beraber, baz ıları  da, 
yukarıki misalde görüldüğü gibi bilinmemektedir. Bu konu ile ilgili 
olarak telif edilen kitaplarda" 4  bilinen telkib sebepleri ayr ı  ayrı  açık-
lanmış tır. Misal olmak üzere burada baz ı  isim ve lakablar ı  zikredeceğ iz. 

310. Bkz. Kamus tercemesi, I. 491. 
311. Bkz. ez-Zehebi, 	 : (cAbbrıd İbn Ebi Ş âlih es-Semmrın), II. 10; İbn Ebi 

11im, Kitrıbu'l-cer4 : (cAbbrı d İbn Zekvkı , ve huve İbn Ebi Ş âlih es-Semmffil, ravâ canhu Hu-
ş eym fekrde: Hadde ş e ı .ffi 'Abdullah İ bn Ebi Ş rı lilı . Ve yukrılu li-`Abdillah `Abbrıd...), III. 1, 78. 

312. Es-Suyı-41, Tedrlb, s. 459. 
313. Bkz. 	 Ma`rifet 	 s. 210; el-Hrıkim'den naklen es-Suyüti, Tedrib, 

s. 459. 

314. Ebii Bekr eş-Ş irazI, (O. 411) Ebu'l-Fa4 el-Feleki, (Ö. 427,8) ebu'l-Ferec 
Şeyhulislam İ bn Hacer gibi baz ı  imamlar bu konuda kitap telif etmi ş lerdir. E ş-Ş irrı zi'nin Mun-
teha'l-ker ıal f imarifet e4rı bi'r-ricU adlı  kitabının, İ bn Hacer ve el-Feleki'nin teliflerinden önce 

ilk büyük kitap olduğu söylenir. İ bn Hacer, kendinden önceki teliflerin hulâsas ını  cemederek baz ı  
ilâveler yapmış  ve kitab ına Nuzhetu'l-elbab adını  vermi ş tir. Es-Suyüti'nin de bu konuda Ke ş -
fu'n-niVib `ani'l-elV ı b adlı  bir kitab ı  vard ır. (Bkz. el- KettrınI, er-Risciletu't-mustalrafa, s. 90). 
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Mu<aviye İ hn (Abdi'l-Kerim ez-: Mekke yolunda ş a şı rıp yolunu 

kaybetti ğ i için ez-?.al ismiyle telkib edilmi ş tir. Aslında zal, dalalette 
kalmış  kimseye denir. 

`Abdullah İ hn Muhammed ez-?dif: Vücutça zay ı f bir kimse ol-
duğu için e?-Za`if denilmi ş tir; yoksa hadis yönünden zay ıf olduğ u 

için de ğ il. Baz ı lar ı  da zabt ve itkan ın ş iddeti dolay ı s ıyle ezdad bab ı n-

dan telkib olundu ğ unu söylemi ş lerdir. cAbdu'l-Gani İ bn Said bu hu-

susa i ş aret ederek iki büyük adam ı n kabih lakablarla telkib edildiklerini 
söylemi ş tir ki bunlardan biri ez-Zal di ğeri de ez-?a'if(tir. 

Muhammed İ bnu'l-Fazl Rbu'n-Numan es-Sedüsi ckrim: Abid, 
sahil ve arametten uzak bir kimse olmakla beraber "fâsid" manas ı na 

gelen 'Alim ismiyle telkibedilmi ş tir. 

	

Yünus İ bn Yezid 	Tabi'andan rivayet eden zay ıf bir ki ş i 

	

idi. İ badeti dolay ı s ıyle 	denilmi ş tir. 

Yünus İ bn Muhammed e ş-ş adiik: S ığ ar-i etbadan kezzab (ya-
lanc ı ) bir kimse oldu ğu halde e ş - ş adük lakab ı  verilmi ş tir. 

Yunus el-Keziib: Ahmed İ bn Hanbel devrinde ya ş amış  sika (gü-

venilir) bir kimse idi. H ıfz ı  ve itkan ı  dolay ı s ı yle kezüb denilmi ş tir. 

ENik-Hadis rivayetinde çok kullan ılan abberana kelimesinin k ı sal-

t ı lmış  ş ekilidir. Bu ve buna benzer tabirler, rivayette daima tekerrür 
etti ğ i için, hadisçiler, iltibasa meydan vermiyecek ş ekilde, her tabir için 

birer remz tesbit etmi ş ler ve isnadlarda daima bu k ısalt ılmış  ş ekilleri 

yazmış lard ı r. El-Beyhaki ve di ğer baz ı  hadisçile ı , atı beranciya delâlet 

etmek üzere nan harfinden önce bir de bü' harfi ilave ederek bena ş ek-

lini kullanmış larsa da umumiyetle bu ziyade harfe lüzum olmad ığı  

ileri sürülmü ş tür. Es-Suyütrnin ifadesinden anla şı ldığı na göre, ilave 

edilen VI' harfi baddeş end kelimesinin k ı salt ı lmışı  olan ş ena remzi ile 

kar ış t ı rı lmamas ı  içindir315 . Keza baz ı  mağ ribi hatt ında nan harfinden 

önce ra' veya hcr harflerinin ilave edildi ğ i de görülmü ş , fakat bu rumuz-

lar hadisçiler aras ında ş uyubulmamış t ır. At ı beranci kelimesinin en çok 
kullanılan ve en çok ş öhret kazanan k ı salt ı lmış  ş ekli, yukar ı da zikret-

tiğ imiz ena ş eklidir3 ". 

ENBE'EN - Nebe' (haber) kökünden "bize haber verdi" ma-
nas ı nda kullan ı lan bir rivayet tabiridirm. Hadis tahammülünün çe ş itli 

315. Bzk. es—Suyâti, Tedrilı , s. 302. 

316. ibnu' ş—Ş alall, 	 s. 180; es—Suyüti, Tedrib, s. 302; el—IÇAsimi, Ravd ıdu'ı- 
tabdiş , s. 193. 

317. Rivayet tabirleri ile ilgili genel manâda bilgi için bkz. Abberan -a. 
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yollan gözden geçirilecek olursa, baz ı  itirazlara u ğramakla beraber, 
enbe'end tabirinin, bir çok tahammül yollar ında kullanıldığı  görüle-
cektir. Mesela Ibnu' ş —Ş aMh,el—Kaza ciyaz'dan enbe'enii tabirinin, di ğ er 
baz ı  tabirleı le birlikte bizzat ş eyhin ağ zından i ş itilmek suretiyle al ınan 
hadislerin rivayetinde kullan ılabileceğ ine dair bir söz nakleder 318 . Bu-
nunla beraber el—cIraki, cIyaz'm bu görü şüne itiraz ederek enbe'enamn, 
icazet tarik ıyle alınan hadislerin ı ivayetine tahsis edilmesinden sonra, 
semac yolu ile al ınan hadisler için istimalinin, bu hadislerin icazet ta-
rikıyle alındığı  zanmn ı  uyandıraca ğı m söylemiş tir319. Filvaki, en—Nevevi 
Talcrib'inde ve ona teb'an es— Suyüti TedrIbinde, enbe'en'd tabirinin, 
müteahhıran tarafından icazete .ı tlak olunmu ş  bir ıst ılah olduğunu 
belirtmi ş lerdiı "°. Yine es-Suyatrnin ifadesine göre, mütekaddinranun 
nazarında enbe'enii, ahberana ayarındadır. El—(Iraki itiraz etmekle be-
raber, me ş hur hadis imamlar ından Ş ube, (Iyaz'm ifadesine göre, ica-
zetle rivayet etti ğ i hadislerde bazan enbe'end bazan da ahberand tabir-
lerini kullanmış tırm. 

ERBEceN — Lugatta "k ırk" sayı sına delâlet eden erbe`an kelime-
si, hadis tarihinde, kırk hadisi ihtiva eden mecmualara verilmi ş  bir isim 
olarak ş öhret kazanmış tır. K ırk hadis mecmualar ı , Hazreti Peygamber-
den rivayet edilen son derece zay ıf bir hadise istinaden oltaya ç ıkmış -
tır. Bu hadisten anla şı ldığı na göre, Hazreti Peygamber ş öyle buyur-
muş tur: Men hafita <alCı  ummeti erbectne hadi şen men emri diniha be-
caşehu'llahu ta<tdd yerme'l—h ıyameti fi zumreti'l—culemC ı 'i ve'l—fuldtha. 
(Her kim ummetim için dinine dair k ırk hadis hıfzederse, Allah Ta'ala 
onu kıyamet gününde ulemâ ve fukahâ zümresi arasmda ba'seder). 
Bu hadisin baz ı  varyantlarında, Hazreti Peygamberin son ibare yeri-
ne "k ıyamet gününde onun için şefaat ve ş ehadet ederim" dedi ğ i de 
ileri sürülmüş tür. 

Ancak, hiçbir muteber hadis kitab ında yer almayan bu zayıf 
hadis, pek çok kimsenin ya k ıyamette alim ve fakih zümresi aras ında 
ba'solunmak, yahutta Hazreti Peygamberin ş efaat ve ş ehadetine nail 
olmak için, harekete geçmesine ve k ırk hadis ihtiva eden kitaplar ha-
z ırlamas ına sebep olmu ş tur. Haci Ifalife'nin Ke şfu'i--2uniin adlı  meş - 

318. Bkz. `LT1(ımu'l—hadis, s. 118. El—Igızi `Iyöş 'ın bu sözü için bkz. 	s. 122. 

319. Bkz. es—Suyüti, Tedrib, s. 239. 
320. Aym eser, s. 275. 

321. Aynı  yer. El—grökfnin itiraz ı , Şu`be'nin, icazeti bir tahammul yolu olarak makbul say-
maması  yönündendir. Icazeti makbul saymaymca, onun, bu yolla hadis rivayet etmeyece ğ i ve 

dolayısıyle aym manda olmak üzere enbe'end ve ageranü tabirlerini kullanmayacağı  tabiidir. 
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hur eserinde en-Nevevi'den naklen zikretti ğ ine göre (I. 77), ilk Erbetan 
tasnif eden kimse, 'Abdullah Ibnu'l-Mubarek'tir (Ö. 181). Daha son-
raki as ırlarda Erbecan tasnifi hiç durmadan devam etmi ş tir. 

Tasnif olunan Erbecünlar a ı as ında en me ş hur olan ı , şüphesiz, 
Muhyiddin Yahya İbn Seref en-Nevevi (Ö. 676) nin Erbectine hadişen 
denilen ve el-Erbec ı-ı ne'n-Neveviye adı  ile tanınan tasnifidir. Erbe`fın-
lar, umumiyetle, belirli bir konu hakk ında Hazreti Peygamberden va-
rid olan hadisleri biraraya getirmi ş  ve mesela baz ıları  usûl-i dine,baz ı -
ları  furüa, baz ıları  cihada, baz ıları  zühd ve âdâba ait hadisleri topla-
mı§ oldukları  halde, en-Nevevi, Erbecûnunu bütün bu konulardan seç-
tiğ i, çoğu el-BuharI ve Muslim'in Ş abiltlerinde de bulunan hadisler-
den meydana getirmi ş tir. Ezbe ı lenmesini kolayla ş tırmak için zikret-
tiğ i hadislerin isnadlarım hazfetmeyi de uygun bulmu ş tur. Erbeciınlar 
aras ında büyük ş öhret kazanan bu eser, pek çok imamm, üzerine ş erh-
ler yazmasına da mazhar olmu ş tur. Haci Halife, Ke şfu'i-Zunan'unda 
(1.59) bu şerhleri zikreder. Ebu'l-`Abbas Ahmed (O. 699) nin, 
Necmu'd-Din Suleyman İ bn cAbdi'l-laviy et-Taff. (Ö. 710) nin, 
Tacu'd-Din `Omer İbn el-Fakihi (Ö. 731) nin, Zeynu'd-Din el-
Malati (Ö. 788) nin, Yasuf İ bnu'l-Hasan et-Tebrizi (O. 804) nin, Bur-
hanu'd-Din Ibrahim İ bn Ahmed (O. 851) in, Ebrı  Haf§ el-Belbisi'nin 
ş erhleri bunlardan baz ılarıdır. 

Prof. Dr. Abdulkadir Karahan' ın kırk hadis eserlerine tahsis edil-
miş  İslam-Türk Edebiyat ı nda Kı rk Hadis (İ stanbul 1954) adl ı  bir ki-
tabı , bu konuda daha geni ş  bilgi edinmek isteyenler için ba ş vurabile-
cekleri büyük ve k ıymetli bir eserdir. 

ERCAHU'L-ESANID - Isnadlar ın en iyisi ve en do ğ rusu olmak 

bakımından tercih olunanlar manas ında kullanı lan bu tabir için bkz.: 
Asahhu'l-esanid. 

ERCer EN LA BE'SE B İ Hİ  - Hadis râvilerinin cerh ve tadilin-
de kullanılan ve onlar ın hadis rivayetinde güvenilir olmak veya ol-
mamak bakımından mertebelerine delâlet eden tabirlerden biridir. Yeri 
geldikçe aç ıklanaca ğı  üzere, cerh ve t adil ulemas ı , hadis ravilerini çe-
ş itli yönlerden tenkide tâbi tutmu ş lar, adalet ve zabt bak ımından 
herbirini mertebelere ay ırmış lardır. Mesela bir kimse hakk ında ş ika, 
~an veya ş ebt denildiğ i zaman, o kimsenin adalet ve zabt yönünden 
en yüksek mertebede oldu ğu aç ıklanmış tır. Ibnu's-Salah' ın ifadesine 
göre, cerh ve tadilde kullan ılan bu lafızlar, en güzel bir ş ekilde İbn 
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Eh! HAtim taı afından tertibedilmi ş tir322. Gerek İbn Ebi 1.-Iütim'e ve 
gerekse ona tabi olan Ibnu' ş —ş alüh'a göre, tadile delâlet eden laf ızlarla 
tecrihe delâlet eden laf ızlar dörder mertebeye ayr ılmış tır. Her mertebe, 
kendinden önceki mertebenin dûnundad ır" 3 . 

Ercii en lj be'se bihi ibaresine gelince, "temenni olunur ki onda 
bir beis görmüyorum" manasma gelen bu laf ız, Ibnu' ş —Şalüh taı afın-
dan zikri ihmal edilen di ğer bir çok lafızlaı  aras ında yer al ır. Ancak 
bu lafz ı  mâ dlamu bihi be'sen lafz ıyle aynı  mertebede gören es—Suyüti, 
onun, tecrih lafalar ımn ilk, yahutta tddil lafızlarının son mertebesinde 
yer alabilece ğ ine iş aret eder 324. E1—cIr4i'ye göre ise, bu lafız, tadilin 
daha yüksek bir mertebesindedir 325 . Ibnu' ş —ş alüb'm Illüm'u üzerine 
yapt ığı  et—Taliyld ve'1-1011 adh ş erhinde de el—cIrki, bu lafz ı  
üçüncü veya dördüncü mertebelerinden addetmi ş tir326 . 

ESBABU'L—IJADIS—Müteahh ır hadis ulemas ı  arasında telifine 
baş lanan, hadislerin sebeb—i viirûdu ile ilgili bir konudur. Kur'ân âyet-
lerinin nüzül sebepleri bulundu ğu gibi, hadislerin de vürüd sebepleri 
vard ır ve Hazreti Peygamber, bir çok hadisini çe ş itli sebeplere binâen 
söylemiş tir. Ancak bu sebepler, hadislerin metninde çok defa zikre-
dilmez Mesela: 

İnneme'l—d ındlu bi'n—niycit hadisi, el—Buhârrnin Şab./4'teki ilk 
meşhur hadisini te şkil eder; fakat hadisin ne maksatla söylendi ğ i me-
tinden anla şı lmaz. Bununla beraber, hadislerin vürüd sebeplerini ara ş -
tıranlar, mezk ısır hadisle ilgili ş u kıssayı  bulurlar: Bir ş ahıs, Umm lays 
isminde bir kad ınla evlenmek ister; ancak kad ın, bu adamın Mekke-
den Medine'ye hicret etmesi ş artıyle onunla evlenebileceğ ini söyler. 
Adam bu ş art ı  kabul ederek Medine'ye gider ve orada kad ınla evlenir. 
Bu hâdiseden sonradır ki adama Muhciciru Ummi .Kays (Umm Rays 
Muhaciri) ad ı  verilmiş tir327 . Islâmiyetin bidayetinde buna benzer ha-
diselerin s ık sık tekerrür etti ğ i ve bir çok kimsenin, ya evlenmek kas-
dıyle, yahutta ticaret veya herhangi bir dünyevi gaye ile Medine'ye 
göçtüğü görülür. İş te Hazreti Peygember, bu hâdiseler sebebiyledir 
ki amellerin veya yap ılan iş lerin, onlar ı  yapanların niyetlerine göre 

322. `Abdurrahman !bn Ebi Wıtim Muhammed İ bn İ dris et—Temlml er—ltrızI, 327 senesinde 

vefat etmi ş tir. Tercemesi için bkz. e ş—Zehebi, Tezkire, II. 829-831. 
323. Bkz. İbn Ebi I,iâtim, Kitabu'l —cerk I. 1,37; Ibnu'ş —Ş alEıh, 	 s. 110. 
324. Bkz. Tedra), s. 234. 
325. Aym ye . 

326. El—Irtiki'nin bu eseri, `Ulfımul—badiiin 11aleb 1350 baskısında yer almış tır. Bkz. s. 138. 
327. Bkz. İ bn Hacer, Fetbu'l —bürf, I. 13. 
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değ erlendirileceğ ini ve bu niyetlerdeki ihlas ve samimiyyete göre 
insanların mükafatland ırılaca ğı nı  yukar ıda mezkür hadisiyle haber 
vermi ş tir. Ş üphesiz, Allah ve Rasülü için Medine'ye hicret eden bir 
ş ahsın ameli ile, evlenece ğ i kadını  düş ünerek hicret eden bir ş ahsın ameli 
aras ında büyük fark vard ır; çünkü bu iki ş ahs ın niyetleri birbirinden 
çok farkl ıdır. Keza dünya zevki için hicret edip evlenmeyi dü ş ünen 
bir kimse ile, evlenece ğ i kadını  müslüman yapmayı  düş ünen, yahut 
kadının müslüman ki ş iliğ i yanında kendi ki ş iliğ ini bulacağı nı  hesabe-
den ve bu gaye ile hicreti göze alan kimsenin niyet ve amelleri aras ın-
da yine aynı  fark mevcuttur. 

Bazı  hadislerin sebeb—i vürüdlar ı  da, hadis metinlerinde aç ıkça 
görülür. Mesela Cebra'11 (A.S.) in gelip, iman, Islam ve ihsan ın mana-
ların' sormas ı  Hazreti peygamberin de bunlar ı  cevapland ırması ; her 
hangi bir sahabinin, bir mesele hakk ında bilgi istemesi, yahut herhangi 
bir sahabide görülen yanl ış  ve hatal ı  bir hareketin Hazreti Peygamber 
tarafından düzeltilmesi gibi çe ş itli hadiseler, hadislerin sebeb—i vül ıadu 
olarak onlar ı  nakleden sahabilerin sözleriyle birlikte hadis metinlerin-
de yer ahr328 . 

Hadislerin vürûd sebeplerinin bilinmesinde büyük faydalar mülâ-
haza edilmi ş tir. Çünkü sebebin bilinmesiyle, her ş eyden önce, mesele 
ile ilgili fıkhi hüküm tebeyyün eder; daha do ğ rusu, hadisin kolayca 
anla şı lmasnu sa ğ lar ve benzer meselelerde tatbikat ını  kolaylaş tnı r. 

Ebu 1.1afs el—cUkberi 329  ve Ebü Hamid İbn Kütah el—Cevbari"°nin, 
hadislerin sebeb—i vürüdlarm ı  biraraya getiren telifleri vard ır. 

EŞ BET—(Bkz.: Ş ebt). 

ESBETU'L—ESANID—(Bkz.: Asahlru'l—es 

ESBETU'N—NAS — "İnsanların en sağ lamı  ve en güveniliri" 
manas ında, hadis râvilerinin tadili için kullan ılan tabirlerden biridir. 
Bu tabir, tadilin en yüksek mertebesinde yer alm ış  olmakla beraber, 
gerek bu mertebeleri ilk defa vazeden İ bn Ebi Uatim33 ' de ve gerek- 

328. Bkz. İ bn Hamza 	 el—BeyCm ve' —ta`rif f l esbdbi 	 eş — ş errf, (mu- 

kaddime), s. 3. Keza bkz. es—Suyag, Tedrib, s. 540. 

329. 'Abdullah Ibnu'l—Ijuseyn el—` kberi (0. 616), tercemesi için bkz. İ bn Iiallkân, Vafeyd-

tu'l—tıcytm, II. 286-287; İbn Receb, Zeylun 'ald Tabal.ulti'l—ljandbile, II. 109-120. 

330. Bkz. es-Suyi-44 Tedrib, s. 540. 

331. Bkz. Kitrıbu'l—eerh ve't—tddil, I. 1, 37. 
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se, İbn EM 	tasnifine daha yüksek bir mertebe ilave eden 
ez—Zehebi"" de görülmez. Biraz daha aç ıklamak gerekirse, İbn Ebi 

tadil elfaz ını  dört mertebeye ay ırmış , ilk mertebede en güve-
nilir râvileri tavsif etmek için baz ı  tabirler s ıralamış tır. (Sika, mut-
km, sebtun, Imccetun gibi) İkinci, üçüncü ve dördüncü mertebele ı  de 
de, kendilerinden bir evvelki mertebelerin dûnunda tadile delâlet eden 
çeş itli tabirler yer alm ış tır"'. Ancak, birinci mertebede yer alan tabir-
leri, güvenilir ravilerin tavsifi için kifayetsiz bulan ez—Zehebi, bu 
mertebenin de üstünde bir ba şka mertebe ilave etmi ş  ve bunu birinci 
mertebeden saymış tn 334. Bu suretle İbn Ebi Hatim'in birinci mertebesi, 
ez—Zehebi tertibinde ikinci mertebe olmu ş tur. Ez—Zehebrye göre, birinci 
mertebede yer alan tabirler, ya ikinci mertebede yer alan elfazdan 
birinin te'kid maksad ıyle tekrar ı  (sikatun sikatun, veya sebtun sebtun 
gibi), yahutta bu elfazdan birine bir di ğerinin ilavesinden ibarettir 
( ş ikatun ş ebtun, ş ebtun sikatun, sebtun mutkmun gibi). 

İbn Hacer el—<Askalani'" ise, ez—Zehebrnin de birinci mertebesini 
kifayetsiz bularak ondan üstün bir mertebe ilave etmi ş tir. Bu suretle 
İ bn Ebi Halim'in birinci mertebesi, ez—Zehebrde ikinci, İbn Hacer'de 
ise üçüncü mertebe olmuş tur. İ bn Hacer'in birinci mertebesinde yer 
alan tadil elfaz ı , efcal vezninde gelen tabirlerdir (evsak, e şbet, etkan 

Buna göre, bizim burada i ş aret etmek istedi ğ imiz e şbetu'n—nds 
tabiri, İbn Ebi Hatim'in ve ez—Zehebrnin tasniflerinde yer almayan, 
fakat İb Hacerin tasnifinde ta'dilin en yüksek mertebesine delâlet 
eden bir ibaredir. 

ESER — Eser, lugatta bir nesnenin yerinde kalan bak ıyyesine denir. 
Bu manâda mesela ra'eytu esere'd—dar denildiğ i zaman, evin bak ıyyesi 
anlaşı lır337. Çoğulu a ş ar ve asa'. gelir. Keza eser, haber ve hadis mana-
sına müstameldir ki menkul canhten bak ıyyedir. Bu manâda semi(tu 
minhu'l—e şer denildiğ i zaman "ondan haber i ş itmiş  olduğu" anlaşı lır. 

332. Bkz. Mizönu'l-i`tidül, I. 4. 

333. Bkz. Kitöbu'l-cerh ve't-tddll, I. 1, 37. 

334. Bkz. Mizünu'l-i'tidöl, I. 4. 

335. Hicri 852 senesinde vefat eden tim Hacer el-`Askalânrnin tercemesi için bkz. Nuhbetu'l-

fiker ş erhi, s. 9-17. 

336. Bkz. aynı  eser, s. 95. 

337. Kamus tercemesi, II. 116. Kur'an' Kerimin ve nektubu mö haddemö ve ö ş örehum (Yasin 

süresi, 12) âyetinde ve nektubu ösörahum ibaresi bu manâda kullan ılmış tır. Yani "iyi veya kötü 
yapıp terkettikleri amelleri yazar ı z". (Bkz. İbn Maniiir, Listı nu'l-`Arab, IV. 6). 
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Hadis ve Sunnete e şer ı tlakı  bu manâdad ır338 . Yine bu manâda eser, 
masdar olarak riviiyet'in karşı lığı dır ve e ş ere'l—hadi ş e denildiğ i zaman 
ravjihu (onu ba şkas ına nakletti, rivayet etti) manâs ı  anla şı hr. Aynı  
manâ, İbn Ebi havâric aleyhindeki veli bak ıye minkum 
eserun (içinizde hadis rivayet edecek bir râvi veya muhbir kalmam ış ) 
du'ası  ile Ebii Sufyân' ın levlâ en ye'serii canni 31—kezibe (benden yalan 
nakletmeselerdi) ş eklindeki sözünde de görülür 339 . 

Bu aç ıklamadan anla şı lıyor ki eser kelimesi haber'in müradifidir. 
Ancak Horâsâ'n fukahas ı , bu kelimeyi sahabeden mevidif olarak gelen 
haberlere ıtlak etmi ş , merfda da haber demiş lerdir. Yani onlara göre 
Hazreti Peygamberin sözlerine haber, sahabenin sözlerine ( ınevkfif) 
de e şer denir34°. İbn Hacer, hem mevicrif'a ve hem de maletö<a eser denil-
diğ ine iş aret eder 341 . En—Nevevi'ye göre ise, haber, ister merfii=, ister 
met ı ldif ve ister malctiic olsun, muhaddisler nazar ında hepsi de e şerdir. 

ESMA.'—(Bkz.: Esmâ' ve Kunâ). 

ESMA.' VE KUNA. — İ simleriyle ş öhret kazanm ış  hadis râvilerinin 
künyelerinin, veya künyeleriyle ş öhret kazanm ış  olanların da isimle-
rinin bilinmesi, hadis ilminde önemli bir konu te şkil eder. Çünkü is-
miyle ş öhret kazanm ış  olan bir râvinin bazan künyesiyle, yahut kün-
yesiyle ş öhret kazanm ış  olan bir râvinin de ismiyle zikredilmesi, kün-
yeyi ve ismi bilmiyenleri tereddüde sevkeder ve bu râvinin ayr ı  ayrı  
ş ahıslar olduğu zannını  uyandırır. Baz ı  isnâdlarda görüldüğü gibi, isim 
ve künye beraberce zikredildi ğ i zaman, ikisinden birini bilmiyen bir 
kimse, yine ayr ı  ş ahıslar olduğu zannıyle isim ve künyeyi ay ırmağ a kal- 
kışı n Meselâ 	 Elı fı  Hanife tarik ıyle Müsâ İbn <A'iş e'den ş u 
hadisi rivayet etmi ş tir: Men ş allö 	 fe'inne lariretehu lehu 
larcretun. El—Hâkim'in ifadesine göre, hadisin isnâd ında görülen 'Ab-
dullah İbn Seddâd' ın künyesi Ebu'l—Velid'tir ve ismiyle birlikte zikre-
dilmiş tir. Fakat künyeye vak ıf olmayan bir râvi, 'Abdullah ve Ebu'l-
Velid'in ayrı  ş ahıslar olduğunu zannetmi ş  ve `Abdullah İbn Ş eddöd 
can Ebi'l—Velld diyerek isim ve künyeyi Can harfi ile ay ırmış tır. Ashnda 
isnâdm 'Abdullah İbn Ş eddöd huve Ebu'l—Velid olması  gerekirdi. 

Bazan da bunun tamamiyle aksi hatalar ın vukubulduğu görülür. 
Eb ıl Usâmenin Hammâd İbnu's—Sü'ib es—Sâb ı k'tan rivayeti gibi, En- 

338. Bkz. Kamus tercemesi, II. 116. 

339. İ bn Manifır, Lisiinu'l-`Arab, IV. 6. 

340. Bkz. es-Suriti, Teddb, s. 109. 

341. Bkz. Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 78. 
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Nesâ'I bu isnâdla bir hadis nakletmi ş  ve can Ebi Ustı me klammrıd İbud-
s—Scrib diyerek künye ile isim aras ındaki can harfini kald ırmış  ve iki ayrı  
ş ahs ı  tek bir ş ahıs olarak göstermi ş tir. Aslında isnâd can Ebi Usame 
`an Hammad tir342 . 

Konunun ehemmiyetine binâen bir çok kimse, râvilerin isim ve kün-
yelerine dair müstek ıl eserler tasnif etmi ş lerdir. 'Ali Ibnu'l—Medini 343 , 
Muslim İbnu'l—uacce344, en—Nesü'1. 345, Ebü Alımed3", İ bn 
Mende347, Ebü Biş r ed—DülbI348  bunlardan baz ılarıdır. 

E1—I3âkim Ebü Alımed'in kitab ı , ismi bilinen ve bilinmeyen râ-
vileri zikrettiğ i için diğerlerinden daha faydal ı dn. Muslim ve en—Nesüi 
ise, yaln ız ismi bilinen râvileri zikretmi ş lerdir349. Musannıfların künye 
ile ilgili bu çe ş it eserlerinde takip ettikleri usül, umumiyetle, künyeleri 
"elif" ten ba şhyarak harf s ırasına göre zikredip, kar şı sında, her kün-
yenin ait olduğu ismi göstermektir. 

ibnu's—Ş alh, künye sâhiplerini dokuz gruba ay ırmış  ve her biri 
için misaller vermi ş tir35°. 

1. Künyeleriyle isimlenen râviler. Bunlar ın, künyelerinden ba ş ka 
isimleri yoktur ve iki kısma ayrılırlar: 

a) isim yerinde kullan ılan künyeden ba şka künyesi olanlar; 
Bunların, bir de sanki künyelerinin künyesi vard ır. Medineli Fukahrı-i 
sebcadan olan ve "Bühibu Rurey ş " lakabı  ile tanınan Ebü Bekr 'Ah- 

342. Es-Suyiiti, Tedrib, s. 450. 

343. 'AB Ibnu'l Medini (O. 234), tercemesi için bkz. 33 No. lu dipnot. 

344. Muslim /bnu'l-1.1acce (O. 261), tercemesi için bkz. 	el-Bağdrıdl, Tdrqıu Bağdıld, 

XIII. 100-104; İ bn EM Yagrı , Tabakdtu'l-klandbile, I. 337; İbn Hallikân, Vafeyiit, IV. 280-282; 

ez-Zehebi, Tezkire, I. 588-590; İbn Ijacer, Tehzib, X. 126-128. 

345. En-Nesn (O. 303), tercemesi için bkz. İ bn ljallikgm, Vafeyit, I. 59-60; eg-Zehebl, Tez-

kire, I. 698-701; İ bn Hacer, Tehlb, I. 36-39; es-Subki, Tabalsittıeş-şdfi` ıyye; II. 83-84; İ bn 

Keş ir, el-Biddye, XI. 123-124. 

346. Ebü Ahmed el-11Mcim, Muhammed İ bn Muhammed İbn ishls en-Neys8bürl (ü. 378), 

tercemesi için bkz. eg-Zehebi, Tezkire, II. 976-979. 

347. İ bn Mende Eha `Abdillah Muhammed İ bn IslAk (ü. 395), tercemesi için bkz. eg-ZehebI 

Tezkire, II. 1031-1036. 

348. Ebü Biş r Muhammed İ bn Ahmed el-Enş irl ed-Dür4bi (O. 310), tercemesi için bkz. el-

Zehebi, Tezkire, I. 759-760. 

349. Bkz. es-Suyikg, Tedrib, s. 451. Keza bkz. el-KetUni, er-Risaetu'l-mustalrafa, s. 90-91. 

350. Bkz. 	 s. 297 vd. 
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durrahman huni-Haris İ bn Hiş am el-Malın-1mi bunlardand ır. Ebu 
Bekr, bu zat ı n ismidir; künyesi ise, Ebü <Abdirrahmadd ır35°. 

Bir ba şka misal Eb ıl Bekr İbn Muhammed İbn <Amr İbn Hazm 
Me ş hur sahabi. (Amr İ bn klazm' ın torunu olan bu zat ın 

ismi Ebü Bekr, künyesi de Ebü Muhammed'tir. Baz ıları  onun, ismi 

olan künyeden ba şka künyesi olmadığı nı  söylerle ı "2 . 

b) Isim yerinde kullanılan künyeden ba ş ka künyesi olmayan-
lar: Ebu Bilal el-E ş cari353  ve Ebu Ha şin İbn Yahya. İ bn Suleyman er-
Razi"4  gibi ki bunların isimleri yoktur ve künyeleri isimleridir. 

2. Künyesiyle maruf olan, fakat ayr ıca ismi olup olmad ığı  bi-

linmeyenler: Ebu Unas 	 ed-Di'ull" (veya ed-Du'eli) Ebü Mu- 
veyhibe, Ebn Ş eybe el-ljudri (bunlar sahabidir ve bu sonuncusu 
İ stanbul muhasarasma kat ılmış  ve orada ş ehid düş müş tür); sahabi 
dışı ndakilere misal, Enes İbn Malik'ten rivayet eden Ebul-Ebyaz, 
İbn (Omer'in kölesi Ebü Bekr İbn Nafi`, <Abdullah İbn 'Am" 

kölesi Ebu'n-Necib, Ebu Harb İ bn Ebi'l-Esved ed-Du'eli'dir. 

3. Bir künye ile lakablananlar ve bu lakabtan ba şka isim ve kün-
yesi olanlar: Ebü Turab <Ali İbn Ebi Talib Ebu'1-I-Jasan" 5, Ebu'z-

Zinad <Abdullah İbn Zekvan Ebu <Abdirrahman 35t, Ebu'r-Rical Muham-
med İ bn `Abdirrahman Ebü cAbdirralıman357, Ebu Tumeyle Yahya 
İ bn Yazı lı, Ebu. Muhammed"' gibi, ki birinci isimde Ebn Turab (Alr- 

351. El-lrülF1, İ bnu'ş-Ş alğ lı 'a yazdığı  et-Takyid ve'/-4ülı 'ında, ibnu' ş-Salül'm Ebn Bekr 

hakkında verdi ğ i bu habere itiraz eder ve bunun, el-Bul ıürI tarafından Ebü Bekr'in kölesi Su-

mey'den naklen Türffi'inde rivayet edildi ğ ini ve zayıf olduğunu söyler. El-lrükrye göre bu 

hususta iki rivayet daha vard ır. Yine el-Buhüri tarafından nakledilen bu rivayetlerden birine 

göre, Ebü Bekr künyesi, Muhammed ismidir. Daha doğ ru olan ve İ bn Ebi 	Kit ıllne/- 

cerlft ve't-tddiTcle, İbn İlıbbün'ın Kittıbu's-siVı t'ta tercih ettikleri ikinci rivayete göre de ismi 

künyesidir. Bkz. Ad ı  geçen eser için Ibnu's-ş alülı 'm 	 Haleb 1350 ne şri, s. 

322-323. 

352. Bkz. İbnu' ş-Ş alülı , `Ulürnu'l-4adlz, s. 297. 

353. EM Bilül el-E ş 'ari el-Küfi ((O. 222) hakk ında bkz. ey-Zehebi, Miz'dnu'l-i`tidiil, IV. 507. 

Burada ez-ZehebI, isminin Mirdüs İ bn Muhammed olduğunun söylendiğ ine, baz ılarımn Mu-

hammed, baz ılarının da 'Abdullah olduğunu söylediklerine i ş aret etmiş tir. 
354. İbnu's-Ş alülı 'm belirttiğ ine göre, Ebü Ijütim er-RüzI Ebü Da ş in'e ismi olup olmadığı nı  

sormu ş , o da "hayır, ismim ve künyem birdir" demi ş tin Bkz. 	 s. 298. 

355. Aynı  eser, s. 299. 'Ali İ bn Ebi 	tercemesi için bkz. İbn İlacer, el-iş cibe, IV. 269 

271. -ZehebI, Tezkire, I. 10-12. 

356. Ebu'z-Zinüd 'Abdullah İ bn Zekvin (O. 131), tercemesi için bkz. ev-Zehebi, Tezkire, I. 

134-135. 

357. Bkz. Ibn Hacer, Tellgaı , IX. 295-296. 

358. Yahya Ibn Vazih el-Mervezi, bkz. e-Zehebi, Tezkire, IV. 413; Ibn Hacer, Tehz1b, X. 

293-294. 

104 



nin lakab ı , Ebu'l—Hasan ise künyesidir. İ kinci isimde Ebu'z—Zinüd 
lakab, Ebn (Abdirrabanan künye, keza üçüncü ve dördüncü isimlerde 
Ebu'r—Ricül ve Ebü Tumeyle lakab, Ebü (Abdirral ıman ve DA Mu-
hammed künyedir. 

4. İki ve daha fazla künyesi olanlar: Me şhur hadis imamların-
dan (Abdu'l—Melik İbn `Abdi'l—`Aziz İbn Curayc gibi ki, Ebü Halid 
ve Ebu'l—Velid olmak üzere iki künyesi vard ır. ibnu's—ş alüh da, ş eyhi 
Man ş ür İ bn 	 en—Neysübürrnin üç künyesi bulundu ğunu ve 
bu künyelerin Ebü Bekr, Ebu'l—Feth ve Ebu'l—Küs ım olduğunu söy-
lemi ş tir"9 . 

5. İ smi bilindiğ i halde künyesi üzerinde ihtilâf olunan ve iki veya 
daha fazla künyesi oldu ğu ileri sürülen kimseler: Usüme İbn Zeyd36° 
gibi. Baz ılarına göre künyesi Ebü Zeyd'tir; baz ıları  da Ebü Muham-
med, Ebü (Abdillah, veya Ebü Ilürice oldu ğunu söylemi ş lerdir. Keza 
yine sahabeden Ubeyy İ bn Kagı 'm künyesi üzerinde ihtilâf edilmi ş , 
baz ıları  onun Ebu'l—Munzir, baz ıları  da Ebu't—Tufey1 oldu ğunu ileri 
sürmüş lerdir361 . (Abdullah İ bn 	el—Herevi'nin bu konuda telif 
ettiğ i bir de muhtasar ı  vardır36z. 

6. Künyesi bilindi ğ i halde ismi üzerinde ihtilâf olunan kimseler: 
Sahabi Ebu Ba şra el—Gıfüri bunlardand ır. Isminin Cemil İ bn Ba ş ra 
olduğu söylenmiş , baz ıları  da doğ rusunun 11umey1 oldu ğunu ileri sür-
müş lerdir. 

Yine meşhm sahabilerden Ebü Hurayra'n ın ismi üzerinde ihti-
lâf olunmu ş  ve çeş itli isimler ileri sürülmü ş tür. İbn (Abdi'l—Berr'e 
göre hem- Ebü Hurayra'nm, hem de babas ının ismi hakkında yirmiye 
yakın görüş  ileri sürülmü ş  olmakla beraber bunlardan hiçbirisinin 
kesinlik ifade etmedi ğ i anlaşı lmaktadır. Ancak 'Abdullah veya 'Ab-
durrahman isimleri islâm devrinde Eb ıl Hurayra'n ın ismi olarak akla 
daha yakın gelebilir. Nitekim İ bn islı ük da, onun isminin (Abdurrah-
man İbn ş ahr olduğunu söylemi ş , diğer bütün müellifler de, isim ve 
künyeye tahsis ettikleri eserlerinde, İ bn islı üVa istinaden (Abdurrah-
man İbn ş ahr ismini tercih etmi ş lerdir'''. 

7. Nadir olsa bile, hem künyesi, hem de ismi üzerinde ihtilâf 
olunan kimseler( Hazreti Peygamberin kölesi Sefine bunlardand ır. 

359. Bkz. Ibmı 's-Ş alab, 	 s. 299. 

360. UsEıme İbn Zeyd, tercemesi için bkz. İ bn Hacer, el-Işdbe, I. 29. 

361. Keza bkz. aynı  eser, I. 16-17. 

362. Es-Suyrıg, Tedrib, s. 453. 

363. İbn `Abdi'l-Berr, el-Istrdb, II. 718; İbn Hacer, el-Işdbe, VII. 199. 
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Baz ıları  isminin <Umeyr, baz ı ları  Ş ülih, bazı ları  da Mihrân olduğunu 
söylemi ş lerdir. İ bn Hacer sahabilere tahsis etti ğ i el-İş dbe adlı  eserinde, 
Sefine'nin yirmiden fazla de ğ iş ik ismini zikretmiş tir364. Künyesi de kesin-
likle bilinmeyen bu sahabi hakk ında, baz ılar ı  Ebü `Abdirrabman, ba-
zıları  da Ebul-Bubteri demi ş lerdir. 

8. Ne künyesi ve ne de ismi üzerinde hiçbir ihtilâf bulunmayan 
ve her ikisiyle de ş öhret kazanan kimseler: Sufyân es-Sevri, Mâlik İbn 
Enes, Muhammed İbn Idris e ş -Safiti, Alımed İbn Hanbel ile Ebü 
Hanife en-Nu(mün İbn Sâbit ve daha bir çok hadis imam ı , ayn ı  
zamanda Ebü (Abdillah künyesiyle de ş öhret kazanm ış lard ır. 

9. İ smi bilinmekle beraber, yaln ız künyesiyle ş öhret kazananlar: 
İ smi (Anır olduğu halde Ebü islı 4 es-Sebici ve Muslim olduğu halde 
Ebu'-Zubâ künyesiyle tan ınanlar bunla ı dandır. İbn `Abdi'l-Berr'in 
bu konuya tahsis etti ğ i güzel bir eseri vard ır 3". 

İ bn Hacer taraf ından dokuz kı sımda zikredilen ve künyesiyle 
tanınmış  olan bu hadisçiler yan ında bir de künyeleri bilinmeyen veya 
bilinse bile isimleriyle ş öhret kazanan kimseler vard ır. Hadis ricali 
ile ilgili müstekıl kitaplar meydana getirmi ş  olanlar, bunlar hakk ında 
da kitap tasnif etmi ş lerdir. Ancak bu konuda tasnif edilen kitap, di ğ er-
lerine nisbetle daha azd ır'''. Bunun sebebi, herhalde isimleriyle ş öhret 
kazanan hadisçilerin, künyeleriyle ş öhret kazananlar aras ında müta-
lâa edilmiş  olmaları dır Nitekim el-grülsi, Takyld'inde ibnu' ş -Sa1511'm 
bu tasnifine i ş aretle, isimleri maruf olan fakat künyeleri bilinmeyen bu 
ricalin, yukarıda zikredilen dokuz gruptan be ş inci k ı sım içinde ele al ın-
mas ının daha doğ ru olaca ğı nı  belirtmi ş tir367 . Bilindiğ i gibi beş inci kı sım-
da ismi bilindiğ i halde künyesi üzerinde ihtilâf olunan ve iki veya daha 
ziyade künyesi oldu ğu ileri sürülen kimseler ele al ınmış tır. 

ETKAN - Hadis râvilerinin tadilinde kullan ılan tabirlerden biri-
dir. Lugatta bir ş eyi sâbit ve muhkem eylemek manâsma gelen itidın 

kökünden efcal vezninde bir kelimedir. 

İbn Ebi Hâtim ve ez-Zehebrnin, râvilerir ı  cerh ve ta'diline delâ-
let etmek ve hadis rivayetinde güvenilir olup olmad ıklarını  göstermek 

364. İbn Hacer, el-İş abe, 111. 109. 

365. Bkz. el-Kettöni, er-Risü le el-Mustatrafa, s. 91. El-KettönNin bildirdiğ ine göre bu ki-

tabın ismi el-istignii fi mdrifeti'l-kunFed ır. 

366. İ lı nu' ş-Ş alölı , "bize ulaş tığı na göre Ebü ljötim İ bn 1:Iıbbön' ın bir kitab ı  vardır" der. Bkz. 

s. 303. Keza bkz. el-Kettöni, er-Ristı le el-Mustarrafa, s. 90-91. 

367. Et-Talcyld ve'1401,1 için bkz. 	 İlaleb 1350 bask ı sı , s. 327. 
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için baz ı  tabirleri tasnif ettikleri malümdur 3". Ancak güvenilir râvi-
lerin tadilinde kullan ılan tabirleri yetersiz 13ulan İbn Hacer, bu tabir-
lerin ef al veznini, hâfıza ve adalet yönünden en üstün derecede olan 
râviler için kullanmış  ve bu suretle ef al vezni, tadilin birinci merte-
besine delâlet eden bir tabir olmu ş tur.369  

EVSAIWN—NA S — " İ nsanlar ın en güveniliri" manâsmda hadis 
râvilerinin tadili için kullan ılan bir tabirdir Evs4, Silsa kelimesin-
den ef al vezninde olup tadilin birinci mertebesine delâlet eder 370 . 

368. Bkz. Kit(ıbu'l—cerb ve't—taVII, I. 1, 37; Mizdnu'l—i`tidtil, I. 4. 

369. Daha geni ş  bilgi için bkz. E ş betu'n—nrts. 

370. Bkz. Eşbetu'n—nas. 
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FERD — Ferd, lugat yönünden bir, tek, veya çiftin yar ısı  manas ına 
gelir. Hür il ferdun (bu ferddir) denildi ğ i zaman, onun, yegane, yekdane 
olduğu anlaşı lır"'. Hadis ı stı lahında ise ferd, gerek lugat yönünden ve 
gerekse ıstılah yönünden garib'in müteradifidir (garib maddesine bkz.). 
Ancak ıst ı lahçılar, her iki kelime aras ında, kullanı lış larının azlığı na 
veya çoklu ğuna göre ay ırım yapmış lar ve ferd ismini çok defa Ferd—i 
mutlak'a, garib ismini ise ferd—i nisbi'ye ıtlak etmi ş lerdir. Ancak bu, 
kelimelerin isim olarak kullan ı lışı  yönündendir. Fakat bu kelimeler-
den türemi ş  fiillerin kullan ılışı  bahis konusu olduğu zaman aralar ında 
hiçbir ayır ı m yap ı lmamış t ır. Mesela haber ister ferd—i mutlak olsun, 
ister ferd—i nisbi olsun, her ikisinde de teferrede bihi fuldnun veya ağ -
rabe bihi fulcinun denilerek, ferd ve garibten türemi ş  fiiler ayn ı  mânâda 
k ullan ılmış t ır372 . 

Ferdin, garibin müteradifi olarak da kullan ıldığı  gözönünde bu-
lundurulursa, kelimenin hadis ıstılahı  yönünden manas ı , isnad ın her 
hangi bir yerinde 'iyisi tek kalm ış  haber çe ş idi olur. Ancak bu çe ş it 
haberlerin tarifinde kullan ı lan kelime, umumiyetle garib kelimesidir 
ve ferd tabiri, yukar ıda da i ş aret olunduğu üzere, garibin k ı sımları  ba-
his konusu olduğu zaman daha çok kullan ı lmış tır (Bkz. Garib). 

FERD—İ  MU1JALİ F — Adalet ve zabt yönlerinden zay ıf olan bir 
ravinin, kendisinden daha güvenilir ravilere muhalif olarak rivayeti ve 
bu rivayetinde tek kalmas ı dır. Maamafih rivayetinde baş kalar ına mu-
halefet bahis konusu olmadan ravinin ba şkalarının rivayet etmedi ğ i 
bir hadisi rivayet etmesiyle tek kalmas ı  da ferd—i muhaliften say ılmış -
tır. Tabiat ıyle, rivayetinde tek kalan ravinin adalet ve zabt yönlerin-
den güvenilir bh kimse olmas ı  halinde rivayeti ferd—i muhalif kabul 
edilir"'. 

371. Bkz. Kamus tercemesi, I. 1234; İ bn Maniür, Lisiinu'l—`Arab, III. 333. 
372. Bkz. İ bn Hacer, Nrıhbetu'l—fiker ş erhi, s. 32. 
373. Bkz. es—Suyrı tl, Tedrib, s. 149. 
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Ferd-i muhalif, merdud ve munker haberler cümlesinden olup 
ş ciz? ın bir çe ş ididir. (Bu konuda daha geni ş  bilgi için bkz. 

FERD-İ  MUTLAK - Ferd kelimesinin, tabakalardan herhangi 
birinde râvisi tek kalm ış  haberlere delâlet etti ğ i gözönünde bulundu-
rulursa, ferd-i mutlak (el-Ferdu'l-mutlak) ın, tarifini verdi ğ imiz ferd 
çe ş itlerinden biri olduğu anla şı lır. Nitekim İ bn Hacer, "garabet, ya 
senedin asl ında olur, yahutta bir ba şka taraf ında..." 374  demek sure-
tiyle, ferdiyyetin müteradifi olarak kullan ılan garabetin, isnad ın bazan 
bir yerinde, bazan da bir ba ş ka yerinde görülmesi sebebiyle iki k ı sım-
da mütalaa edildi ğ ini aç ıklar ki, bunlardan birisi ferd-i m ıçt/als't ır ve 
garabetin senedin ashnda olmas ı  ş eklidir. 

Senedin asl ı  (aslu's-sened), kendisinden sonraki turuk ne kadar ço ğ a-
lırsa ço ğ alsın, isnad ın dönüp dola ş tığı  yerdir ki, evvel, men ş e', ahır, 
intihâ, müntehay- ı  sened gibi tabirlerin de ıtlak olundu ğu sahabinin 
bulunduğu taraft ır. Buna göre garabetin isnad ın aslında veya evvelinde 
oluş u, hadisi rivayet eden sahabi veya sahabiden rivayet eden tabii 
sayı s ının birden fazla olmamas ıdır. Yani sahabinin veya tabiinin, ri-
vayet etti ğ i hadisle teferrüd etmesi, tek kalmas ı dır. 

Ferd-i mutlak'a misal olarak, el-Buhafi" ve Muslim taraf ından nak-
ledilen velâ'm sat ış  ve hibesini yasaklayan İbn `Ömer hadisi zikredile-
bilir. Hazreti Peygamber, köle azad ından do ğan miras hakkının sat ı -
şı nı  ve hibe edilmesini bu hadisiyle nehyetmi ş tir375. Bu hadisi `Abdul-
lah İbn cOmer'den rivayet eden tabig 'Abdullah İ bn Dinar rivayetinde 
tek kalmış tır ve bu teferrüd senedin asl ında oldu ğu içindir ki hadis 
ferd-i mutlakt ı r. 

Ferd-i mutlakta bazan tek kalan raviden hadisi alan ravinin de 
tek kaldığı  ve bunun bütün raviler boyunca veya ço ğunda devam et-
tiğ i görülür. İ manın hasletleriyle ilgili Elya Hurayra hadisi iki râvisi 
tek kalmış  bir hadistir: 

"İ man, yetmiş  -veya altmış - ş u kadar şubedir. En üstünü la ilahe 
illa'llah sözüdür. En alt derecesi ise, yoldan (ta ş , diken vs.) eza veren 
ş eyleri kald ırmakt ır. Haya da imandan bir şubedir" 376 . 

Hazreti Peygamberden Eba Hurayra taraf ından ı ivayet edilen 
bu hadis, Ebu Hurayra'dan Ebn Salih, Eba Salih'ten de 'Abdullah 

374. Bkz. Ntehbetu'l—fiker ş erhi, s. 31. 

375. El—BulAri, Şahiti, III. 120; Muslim, şahlh, II. 1145. 

376. El—Bubiul, Ş ahiti, I. 8; Muslim, Şahiti, I. 63. 
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İ bn Dinar vas ıtasıyle nakledilmi ş tir. Gerek Ebrı  Salih ve gerekse 'Ab-
dullah İ bn Dinar, bu hadisin rivayetinde tek kalm ış lard ı ' 3". 

FERD- İ  NISBL- Ferd-i nisbi, garabetin senedin ortas ında ol-
ması  halinde ortaya ç ıkan haber çe ş ididir. Nisbı  denilmesi, haber as-
lında me şhür olsa bile, teferrüdün belirli bir ş ahsa nisbetle vukubulmas ı  
dolayısıyledir. Haberin me şhfir olması  ise, kendisinde teferrüd etmi ş  ra-
vileri bulunmayan sair turuk (isnadlar) yönündendir. Mesela: Malik 
Ibn Enes, Naficden, Nafi' de Ibn (Omer'den bir hadis rivayet etmi ş  olsa 
ve bir başka ravi de ayn ı  hadisi mutabic ı  olmaksızın Malik'ten riva-
yetiyle teferrüd etse, yani Malik'ten bu raviden ba şka hiç kimse riva-
yet etmemiş  olsa, bu hadis, Malik'ten tek olarak rivayet eden raviye 
nisbetle ferd'tir. Nafi'den rivayet edenler kalabal ık bir cemaat olduğu 
takdirde, bu cemaata ve onlardan bize kadar nakleden ayni ş ekildeki 
kalabal ık '<ıyi gurubuna nisbetle de hadis me şhür olur. Bunu ş öyle bir 
ş ema ile göstermek mümkündür: 

UkiriLe 

İ lD ıner 

Iiiıfic  
I 	 rj  

Ravi 	Ie:lik 	 Ravi 
I 	 1 	 I 	 1 

Ravi 	Rti.v1. 	Ray-1 	Ravi. 	Ravi. 
(Ferd) 

Bazan da ı ivayetinde tek kalan raviden yine kalabal ık bir cemaatm 
rivayet etmesi dolay ısıyle hadis me şhcı r olur. ınneme'l-acmidu bi'n-
niyat hadisi bunlardand ır. Hadisi Hazreti Peygamberden yaln ız (Omer 
İbnu'l-tlattab rivayet etmi ş tir. cOmer'den cAlkame, 'AllFame'den Mu-
hammed İbn İ brahim, Muhammed İ bn İbrahim'den de Yahya İbn 
Sdid rivayet etmi ş , her biri de bu rivayetlerinde tek kalm ış lardır. Fa-
kat Yahya'dan rivayet edenlerin çoklu ğu dolayısıyle hadis me şhür 
olmuş tur. 

377. İ bn Hacer, Nıthbetu'l—fiker ş erhi, s. 31. 
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FIRHU'R FaVi 	lugatta "bir nesneyi zihin ve f ıtnatla 
gereğ i gibi anlayıp bilmek manasmad ır" 378 . Bu bakımdan, bir ş eyi iyi 
bilen ve onun âlimi olan kimseye ayn ı  zamanda fakih denir379. Bu 
manâya uygun olarak fthhu'r—reivl, hadis rivayetiyle me ş gul olan kim-
senin, rivayetin ş artlarını , hakikat ını , çeş itlerini, ahkammı , râvilerin 
ahvalini ve ş artlarını , merviyyat ın sınıflarını  gere ğ i gibi bilmesi ve bu 
bilgiye istinaden sahih olan hadisleri zay ıflarından ayırt edebilmesidir. 

Hadis ilminin inceliklerini iyi bilen bir râvi, ayn ı  zamanda helal 
ve harama da vak ıf olduğu için, Islam' ın emrettiğ ini emreder, nehyet-
tiğ ini de yasaklar. Nitekim Hazreti Peygamber bir hadisinde ş öyle 
buyurmu ş tur: "Allah, bizden bir hadis i ş iten ve onu ba şkasına nakle-
den kimsenin yüzünü ak etsin. Olabilir ki f ıkıh hâmili, onu kendisin-
den daha fakih bir kimseye nakleder; ve olabilir ki f ıkıh hâmili fakih 
değ ildir" 380. Bu hadiste görüldü ğü gibi Hazreti Peygamberin sözleri 
birer ilimdir ve onlardan "f ıkıh" olarak bahsedilmektedir. Bu ilme sa-
hip olan kimse (râvi) ise "f ıkıh hâmili" dir. Hazreti Peygamberin hadis-
'erini iş itip hıfzetmek suretiyle "f ıkıh hâmili" olan bu kimse, onları  
başkalarına nakleder ve belki kendisinden daha fakih olan ve helal ve 
haram yönünden daha isabetli istinbatlarda bulunabilen bir kimseye 
nakletmiş  olur. Belki de bu hadisleri iyi bellemi ş  olan kimse hiç fakih 
değ ildir ve hıfzetti ğ i hadisten istifade edebilecek kaabiliyeti yoktur. 
Fakat onlar ı  ba ş kalar ına, yani fakih olanlara nakletmek suretiyle, on-
lardan daha iyi istifade edilmesini sa ğ lamış  olur. 

F İ  RADIS İHİ  ZA`FUN — Ravilerin cerhinde kullan ılan ve hadis 
rivayetindeki mertebelerine delâlet eden laf ızlardan biridir. "Hadisinde 
zayıflık var" manasma gelen bu tabir, cerh elfaz ının birinci mertebe-
sinde yer almaktad ır. 

Fİ HRİ ST — Farsçadan arapçaya geçmi ş  ve dahrace vezninde (feh-
rese) kullanılmış  olan fihrist kelimesi, muhtelif kitaplar ı  içinde cemeden 
bir kitap manas ına gelir. Hadisçilerin muhtelif ş eyhlerden i ş iterek ı ivayet 
hakkını  aldıkları  kitaplarm bir listesinden ibaret oldu ğu anla şı lmakta-
dır" 1 . 

378. Kamus tercemesi, IV. 823. 

379. Tiic, IX. 403. 

380. Ebü Düvüd, Sunen, II. 289; et—Tirmi&I, Sunen, V. 33-34; İ bn MOce, Sunen, I. 102. Çe-
ş itli rivayetleri olan bu hadisin bir rivayetinde "sözümüzü i ş iterek onu iyice lufzeden ve snra da 

işitmeyen kimselere tebli ğ  eden kimsenin yüzünü Allah ak etsin... denilmi ş tir. 

381. Bkz. es—Suyüti, Tedrik s. 256. 
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FISK — Fisk, "emr—i ilahiyi terk ile isyan edip tarik— ı  haktan hurüc 

eylemek, yahut zina ve fücür eylemek manasmad ır" 382 . Es—Suyatrden 
nakledildiğ ine göre Araplar, fisk lafz ını  bidayette mücerred ljurac mana-
sında kullanıyorlardı . Sonradan ilahi tâcattan huruc— ı  fahi ş  ile hurac 

manasma nakledip bu vecih üzere haric olan kimseye fasik ı tlak eyle-
diler. Buna göre kelime, lugat manas ına değ il, ıst ı lah—ı  ş erg manasma 
kullanılmış  olmaktad ır"'. 

Fiskın yukarıda zikretti ğ imiz manas ından anla şı lıyor ki, insan, 
Allah'ın emirlerine ittiba ve nehiylerinden ictinab etmedi ğ i müddetce 
Allah'a Isyan etmi ş  ve Islam' ın yolundan ç ıkmış  (hurüc etmi ş ) olmak-
tad ır. Hazreti Peygamber bir hadisinde bu hususu ş öyle açıklamış tır: 

"Zâni, zina i ş lediğ i sıra mü'min olduğu halde zina i ş lemez. Hır-
sız, hırsı zlık yaptığı  sıra mü'min olduğu halde hırsı zlık etmez. Içki 
içen, içki içti ğ i sıra mü'min oldu ğu halde içki içmez'''". 

Zikrettiğ imiz bu hadisten anla şı lıyor ki, Allah'a isyan eden ve 
O'nun nehyetti ğ i kebâi ı i iş lemekten kaç ınmayan kimse, onlar ı  iş le-
diğ i anda mü'min vasfım kaybetmekte; veya hiç olmazsa, baz ı  Islam 
ulemasının Kur'an]. Kerimdeki "Allah, kendisine ş irk ko ş ulmayı  affet-
mez; fakat bunun d ışı ndaki günahları  diledi ğ i kimse için affeder"'" 
âyetine istinaden, günah i ş leyenlerin mü'min olsalar bile, imanlar ın-
daki noksanlık sebebiyle gerçek bir mü'min olamayacaklar ı  yolundaki 
görüş lerinin muhatab ı  olmakad ırlar. İş te bu görü ş e dayanarak dene-
bilir ki, fisk, insan ı  kâmil mü'min olmak vasfından mahrum eden ve 
Allah' ın meş iyyeti tecelli etti ğ i anda onu azabma sürükleyen bir dav-
ramş tn. 

Fisk, itikad yönünden ele al ınacak olursa, islam'a ayk ırı  inançlara 
bağ lanmak demek olur ki, bu inançlar küfrü gerektiren cinsten olma-
dıkça bidcat adını  alır. Buna göre fisk ı , ameli ve itikadi olmak üzere 
iki kı sma ayırmak mümkündür. 

Hadis ilmi yönünden ameli fisk ın başı nda yalanc ılık (kizb) gelir. 
Hazreti Peygambere kas ıdlı  olarak yalan isnad eden ve hadis uyduran 
kimseler, bu fısklanndan dolay ı  terkediliı ler (Bkz. Kizb). Yalanc ıhkla 

birlikte Islam' ın yasakladığı  diğer bütün davran ış lar da fisk içinde mü-
talaa edilir ve fasik fisk ından dolayı  cerhe tabi tutulur. 

382. Kamus tercemesi, III. 988. 

383. Aynı  yer. 

384. Hadisin çe ş itli rivayetleri için bkz. 	 Sahip, VI. 241; Muslim, Ş cı14, I. 76. 

385. Nisa' sûresi, 47. 
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İ tikad yönünden fisk ise, İslâm'a aykırı  inançlardan ibaret olup, 
bunun bicrat adı  alt ında incelendi ğ ine biraz önce i ş aret etmi ş tik (bkz. 
Bid<at). 

FUKAILTA SEWA — Tabiiınun ilk tabakas ı  içinde medînelilerden 
fıkhı  ile temayüz etmi ş  yedi zât vard ır ki, bunlar el—Fulcahrt'u's—Sebca 
(yedi fakih) ad ıyle ş öhret kazanm ış lardır. Bu yedi fakih ş unlardı r: 
Sacid ibnul—Museyyib 386, el—Rasim İbn Muhammed İbn Ebi Bekr 
Sı ddik3 87, <Urva ibnu'z—Zubeyr 388, Ilarice İbn Zeyd İbn Sabit389, Ebü 
Seleme İbn cAbdirraiı man İ bn <Avf"°, <Ubeydullah İbn `Abdillah İbn 
`Utbe İbn Mes`fid"' ve Suleyman İ bn Yesar 392 . 

1.1ı caz ulemas ı  umumiyetle yedi fakihi bu ş ekilde saymış  olmakla 
beraber, di ğ er baz ı  münferid görü ş ler de ileri sürülmüş  ve mesela 'Ab-
dullah ibnu'l—Mubarek, Ebü Seleme İ bn <Abdirrahman yerine Sa-
lim İbn `Abdillah İbn `Omer393 i; Ebu'z—Zinad yine Ebü Seleme yerine 
Ebü Bekr İ bn 'Abdirrahman' ı  zikretmi ş ; <Ali ibnu'l—Medini ise, Medine 
fakihlerinin on iki ki ş i olduklarını  söylemiş  ve bunlar ın isimlerini ver-
mi ş tir394 . 

Tâbiün içerisinde, ş üphesiz, ilmi ile ş öhret kazanm ış  daha pek 
çok kimse vard ır. Fakat yukar ı da zikredilen yedi fakih ve onlara ilave 
edilen di ğ er isimler, Medine fukahas ı  aras ında ilmiyle en çok göze çar-
pan kimselerdendir. 

386. Sdid İ bnu'l-Museyyib (O. 89, 91, 105), tercemesi için bkz. Ebn Nu'aym, Ij ı lye, II. 161- 

175; -Zehe131, Tezkire, I. 54-56; İ bn Hacer, Tehzib, IV. 84-88. 

387. E1-1:asim İ bn Muhammed İ bn Ebi Bekr es-Siddik (O. 107), tercemesi için bkz. eg-Ze-
hebi, Tezkire, I. 96-97; İ bn Hacer, Tehzib, VIII. 333-353. 

388. "Urve İbnu'z-Zubeyr (O. 94), tercemesi için bkz. Ebü Nu'aym, Ijı lye, II. 176-183; ez-
Zehebi, Tezkire, I. 62-63; İ bn Hacer, Tehzib, VII. 180-185. 

389. liarice İ bn Zeyd İbn Stıbit (O. 99) tercemesi için bkz. İ bn Hacer, Tehzib, III. 74-75. 

390. Ebü Seleme İ bn 'Abdirrabman İ bn 'Avf (O. 94), tercemesi için bkz. ez-Zehebi, Tezkire, 

I. 63; İ bn Hacer, Tehzib, XII. 115-118. 

391. "Ubeydullah İbn 'Abdillah İ bn 'Utbe İ bn Mes' ıld (O. 98), tercemesi için bkz. İ bn 

Vafeyüt, II. 300-301; et-Zehebi, Tezkire, I. 78-79; İ bn Hacer, TehgEb, VII. 23-24. 

392. Suleymfm İ bn Yes'r (O. 107), tercemesi için bkz. İbn Ijallik"n, VafeyE ıt, II. 135-136; 

ev-Zehebi, Tezkire, I. 91; İbn Hacer, Tehzib, IV. 228-230. 
393. SMim İ bn 'Abdillah İ bn 'Omer (O. 106), tercemesi için bkz. İ bn Hallikân, VafeyCı t, II. 

94-95; -ZehebI, Tezkire, I. 88-89; İ bn Hacer , Tehzib, III. 436-438. 
394. Bkz. es-Suyüti, Tedrib, s. 421. 
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G 

GARIB — Garib, lugatta, yabanc ı , vatan ından uzakta, yaln ı z ve 
tek ba şı na kalmış  kimse demektir. Hadis ıst ılahında ise, metin veya 
isnad yönünden tek kalm ış , yahut benzeri, ba şka râviler taraf ından 

rivayet edilmemi ş  hadise denilmi ş tir. 

Garib hadisler, sahili ve gayr— ı  sahih olmak üzere iki k ı sma ayr ıl-
dıklaıı  gibi, metin ve isnad yönünden de garib, veya yaln ı z isnâd yö-
nünden, yahutta yaln ız metin yönünden garib olmak üzere k ı sı mlara 
ayrı lırlar. 

Garib hadisler, umumiyetle sahih olmamakla beraber, garabetin, 
sıhhati yok edici bir vas ıf olduğu da ileri sürülemez. Zira s ıhhat, râvi-
lerin sika (güvenilir) kimseler olmalar ı  halinde sübât bulur. Buna göre 
rivayetiyle teferrüd eden, yani tek kalan ve bundan dolay ı  hadisi ga-
rib olan râvi, güvenilir kimselerden oldu ğu takdirde, rivayetini sahil 
kabul etmemek için hiçbir sebep yoktur. Hattâ böyle bir hadis, râvi-
lerinin adalet ve zabt yönlerinden bulunduklar ı  derecelere göre sahih 
olduğu gibi, hasen veya zay ıf da olabilir. 

Açıkladığı mız bu yönleriyle garib hadis, s ıhhat yönünden di ğ er 
hadis çeş itlerinden farkl ı  olmamakla beraber, hadis imamlar ı  aras ında 
yine de fazla ra ğbet görmemi ş ; hattâ baz ıları , onları  zemmeden sözler 
bile söylemi ş lerdir. Meselâ Ahmed İ bn Hanbel "bu galib hadisleri yaz-
mayınız; çünkü onlar menakirdir ve ço ğu zayıf râvilerden gelmedir" 
demi ş ; Mülik İ bn Enes de "ilmin ş errinin garib , lıayrının da halk tara-
fı ndan rivayet edilen zâhir" oldu ğunu ileri sürmü ş tür. cAbdurrazzük 
"biz garib hadisin hayırlı  olduğunu zannederdik; halbuki o ş eı  imiş " 
derken Ebü Yüsuf da "dini kelâm ile arayan z ındıkla şı r; hadisin gari-
bini arayan yalanc ı  olur; mal ı  kimya ile arayan ise iflâs eder" demi ş -
tir395.Garibin metin ve isnad yönünden taksimine gelince, yukar ıda da 
iş aret olunduğu gibi, hadis hem isnad ve hem de metin yönünden garib 

395. Bu ve benzeri haberler için bkz. es—Supiti, Teddb, e. 376. 
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olabilir. Garibin bu kı smı , tek bir ravinin rivayet etti ğ i metinle tek 
kalmas ı  halinde ortaya ç ıkar. Bazan da hadis yaln ı z isnad yönünden 
garib olur. Mesela sahabeden bir cemaat taraf ından rivayet edilen bir 
hadis, başka bir sahabiden nakleden bir tabi'inin teferrüdü ile garib 
olur ve onun "yaln ı z bu yönden garib oldu ğu" söylenir. Yaln ız metin 
yönünden garib olan hadis ise, ravisi o metinle teferrüd eden hadis-
tiı ; ancak bu çe ş it hadisler ferdin ş öhret kazanm ış  ş ekliyle bulunur-
lar; yani metin bidayette garib olsa bile sonradan ş öhrete kavu ş muş  
veya meş hur olmuş tur. <Omer ibnu'l-Uattab'm inneme'l-ac ıntı lu bi'n-
niyöt "ameller niyetlere göredir" hadisi garibin bu k ısmına bir örnek 
te şkil eder; zira bu hadisi Hazreti Peygamberden yaln ız <Omer Ibnu'l-
tiattElb rivayet etmi ş tir. cOmer'den yaln ı z (Allame İ bn Vakkas, (Al-
Isame'den yaln ız Muhammed İ bn İ brahim et-Teymi, ondan da yaln ı z 
Yahya İ bn Sacid almış ; Yahya'ya kadar metin garib olarak rivayet 
edildiğ i halde, Yahya'dan rivayet edenlerin çoklu ğu dolayı sıyle de ha-
dis meş hur olmu ş tur. 

Garabet bazan isnad ın asl ında, yani sahabi taraf ında, bazan da 
ortas ında vukubulur ve birincisine garib-i mutlak veya ferd-i mutlak, 
ikincisine ise garib-i nisbi veya ferd-i nisbi denir. Ga ı ibin bu kı sımları  
hakkında ferdie ilgili maddelerde daha geni ş  bilgi verilmi ş tir. 

GARIBU'L - HADIS - Garib maddesinde açıkladığı mız bir hadis 
çeş idinden tamamen farkh manda kullan ı lan garlbu'l-bachş , hadis 
metninde geçen ve az kullan ılmas ı  dolayı sıyle anlaşı lması  güç olan ka-
palı  kelimelere verilmi ş  bir isimdir. Hadis ilmi yönünden büyük önem 
ta şı yan garibu'l-badiş , ancak lugat ilmine vakıf olanların içinden ç ıka-
bilecekleri bir konu olmakla beraber, hadisçiler aras ında garib keli-
meyi bilmeyen ay ıplanmış ; böyle kimselere, Hazreti Peygamberin 
sözlerini zanna dayanarak tefsir etmekten sak ınmalan tavsiye olun-
muş , baz ı  hadisçiler de bizzat kendileri bu konuda geni ş  bilgileri olma-
dığı  için hadis tefsirinden ş iddetle kaçmmış lardır. Mesela Ahmed İbn 
Hanbel'e bir kelime hakk ında soruldu ğu zaman, "onu garib ehline 
(yani garib kelimelerden anlayanlara) sorun. Ben Hazreti Peygambe-
rin sözleri hakkında zan ile konu ş maktan ho ş lanmam" demiş tir396 . 

Hadis âlimleri garibdt-lıadiş  konusunda kitap telifine de çok önem 
vermiş  ve garib kelimelerin asl ını , kullanıldığı  yerleri ve manalar ım bu 
kitaplarda aç ıklamağ a çalış mış lardır. Söylendi ğ ine göre bu konuda ilk 
kitap tasnif eden kimse en-Nazr İ bn Ş umeyl (Ö. 203, 204) dir. Baz ıları  

396. Es—Suyiiti, Tedrilı , s. 378. 
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ise, ilk musanmfın Ebu cUbeyde Mucammer Ibnu'l—Musennü (Ö. 210) 
olduğunu ve en—Nazr' ın ondan sonra geldiğ ini ileri sürmüş lerdir. Bun-
ları  Ebü (Ubeyd el—Kası m İ bn Sellâm (Ö. 224) KitCı bu 
ve'l—cisar adlı  meş hur kitab ı  ile takip etmi ş ; daha sonra İ bn Kuteybe 
ed—Dineveri (Ö. 276), EU. (Ubeyd'in noksanlar ım tamamlamak ve 
hatalarını  düzeltmek gayesiyle zeylini tasnif etmi ş tir397. Daha sonralar ı  
garlbu'l—ltadis'le ilgili telifler ço ğ almış  ve bir çok kimse bazan müs-
takil kitaplar tasnif ederek, bazan da kendilerinden önceki müellif-
lerin ayn ı  konudaki kitaplar ına zeyller haz ırlayarak bibliyografyay ı  
zeginleş tirmi ş leridir. 

GAYRU Şİ KA — Râvilerin cerhinde kullan ı lan tabirlerden biri 
olup, adalet ve zabt ş artlar ını  haiz olmayan kimseler hakk ında söylen-
miş tir. "Silca" kelimesinin, bu iki ş art ı  haiz râvilere delâlet etmek 
üzere "güvenilir" manüs ında kullanıldığı  gözönünde bulundurulursa 
(Bkz. Ş ika), gayru ş ika tabirinin bunun z ı ddı  manüs ına geldiğ i kolay-
ca anla şı lır. Bu tabir, zay ıf râviler hakk ında kullanılan diğer tabirlere 
göre mertebe bak ı mından sondan bir evvelkiler aras ında yer al ır. Yani 
kezzcibun, deccillun gibi en a ğı r cerh ifadelerinin bulundu ğu mertebenin 
bir evvelindedir ve tabiat ıyle bu tabirle tavsif olunan bir râvi ve riva-
yetleri tamamiyle metrük say ılır. 

397. Bkz. Talat Koçyi ğ it, Hadis tarihi, s. 266. 
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H 

HA - Hadisçilerin, hadis kitapla ıı nda i ş aret olarak s ık sık kullan-
dıkları  bir harftir. Harfin görüldü ğü yer, iki ve daha fazla isnad ı  olan 
bir hadisin de ğ iş ik isnadlar alt ında tek metni zikredildi ğ i zaman isnadlar 
aras ındaki bo ş luktur. Bir ba ş ka ifade ile, bu harf, bir isnadtan di ğ erine 
intikal edildiğ i zaman kullan ılmış  ve onunla, orada nakledilen hadis 
metnine ait müteaddit isnadlardan birinin zikredildi ğ i, bundan sonra 
ikincisinin zikredilece ğ i ifade edilmek istenmi ş tir. 

Harfin hangi kelimenin k ısaltı lmış  ş ekli olduğu kesinlikle bilin-
memektedir. Bununla beraber baz ı lar ı , kla'mn, bir isnadtan di ğ erine 
geçi ş i veya de ğ iş meyi (tahvili) belirtmek için taltvir den alındığı nı  ve 
bu kelime içinde bulunan Ha harfi olduğunu ileri sürmü ş , baz ıları  iki 
isnad aras ına girdiğ i için lı cril'in Ua's ı  olduğunu söylemi ş , bazıları  da 
Mağ riblilerin, isnadın bittiğ i yere geldiklerinde "hadis" dediklerine 
iş aretle burada kullan ılan 'At'nın "hadis" in 1.-/a's ı  olduğunu iddia et-
miş lerdir. Fakat harfin hangi kelimeden al ındığı  kesinlikle bilinmemiş  
olsa bile, ş uras ı  muhakkaktır ki, kullan ı lma sındaki gaye aç ıktır ve aynı  
hadise ait birbiri pe ş isıra zikredilen isnadlar ı  birbirinden ayırmak ve 
aralar ında herhangi bir karışı klığ a meydan vermemek faydas ı  mülâ-
haza edilmi ş tir. 

Aynı  gaye ile, Ebü Muslim el-Leysi, EVI `0§mân e ş-ş âbünTı  gibi 
bazı  hâfızlar da, Ha yerine Ş H harflerini koymu ş lardır. Bu i ş aretin 
"doğ ru" manas ına gelen ş aldıa dan alındığı na ş üphe yoktur 39g. ibnu' ş -
ş alâh, birbiri arkas ına iki isnad zikredildi ğ i zaman, arada, birinci 
isnada ait hadis metninin dü ş tüğünün zannedilmemesi ve iki isnad ın 
birbiriyle karış tırılıp tek bir isnad yap ılmamas ı  için ş if iş aretinin ko-
nulmas ım daha uygun bulmuş tur-399. 

398. Es—Suyi4i, Tedrib, s. 303. 

399. `Ulranu'l-1:tacffş , s. 181. 
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JABER — Lugat yönünden herhangi bir ş ey veya bir mesele ile ilgili 
olarak nakledilen bilgi manâsma geldi ğ ini söyleyebilece ğ imiz haber, ha-
dis ilminde "hadis" kelimesinin müteradifi olarak kullan ılmış  ve haber 
denildiğ i zaman Hazreti Peygamberin hadisleri anla şı lmış tır. Bununla 
beraber, haberle hadis aras ında ay ırım yapanlar da olmu ş tur. Bun-
lara göre hadis, yaln ı z Hazreti Peygamberden nakledilen sözler için 
kullanılır Haber ise, Hazreti Peygamberin d ışı ndaki kimselerden nak-
ledilen sözlerdir. Nitekim Hazreti Peygamberin sözleriyle me ş gul o-
lanlara muhaddi ş  denildiğ i halde, tarih, k ısas, hikâye ve benzeri nak ı l-
lerle uğ ra ş anlara alı b dri denilmi ş tir. Baz ı ları  da, haberle hadis aras ın-
da umum husus mutlak bulunduğunu söyleyerek, her bir hadisin ha-
ber olduğunu, fakat her çe ş it habere hadis denilemeyece ğ ini ileri 
sürmüş lerdir. Buna göre, haber daha umumi manâ ta şı makta ve Haz-
reti Peygamberin sözleriyle birlikte sahabe ve tâbicândan nakledilen 
sözler de bu manâ içine girmi ş  bulunmaktad ır4". 

Haberler, ister Hazreti Peygamberin sözlerine delâlet eden hadis 
ş eklinde olsun, ister sahabe ve tâbi<ii ın ile baş kalar ından nakledilen söz 
ş eklinde olsun, rivayet yolu ile bize geli ş  ş ekilleri çok defa birbirinden 
farklı  olur ve bu farkl ı  durumları  itibariyle değ iş ik isimler al ırlar. Meselâ 
bir haber, ilk kayna ğı ndan itibaren, her nesilde say ı sı  belirsiz kala-
balık bir cemaat taraf ından rivayet edilirse, bu habere mutevCı tir ismi 
verilir. E ğer herhangi bir nesilde haberin râvi say ı sı  en az üçe dü ş er-
se me şhür, ikiye düş erse (aziz, bire dü ş erse garib adını  alır. Ayrıca mu-
tevatir dışı nda kalan diğer haber çe ş itlerinin hepsine birden (yani me ş -
hür, aziz ve garib'e) cl4dd denir. 

Mutevâtir haberler, râvilerinin yalan üzerinde ittifaklar ı  aklen ve 
âdeten mümkiin olmadığı  için kesinlik ifade ettikleri halde, iilı âd haber-
ler, ya malcbâi, ya da merdûd olurlar. Bu haberlerin kabul veya red edil-
meleri, onları  rivayet edenlerin do ğ ruluk veya yalanc ı lık sıfatlar ının 
tesbitine ba ğ lı d ır. Makbul ve merdâd haberler, râvilerinin do ğruluk 
ve yalanc ı lık sıfatlarındaki değ iş ik mertebeler dolay ı sıyle ayrıca grup-
lara ayr ı lır ve her biri ayr ı  ayrı  isimler alır. 

HABER- İ  ANAD — (Bkz. "Al ı âd). 

HABER-I MUTEVATIR — (Bkz. Mutevâtir). 

1.1ADDESEN.L\.. — Râvinin, ş eyhten aldığı  hadisleri rivayet ederken 
kullandığı  tabirlerden birisi badde ş enci olup, "bize nakletti" veya "riva- 

400. Bkz. İbn Hacer, Nugetu'l—fiker ş erhi, e. 22. 
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yet etti" manâsma gelir. Ş eyhten hadis alma usulleri, se ı&L<, cam-
kırü'.'at, icâzet , munüvele, kitEıbet, va şı yyet, vic5.de gibi de ğ iş ik ş ekillerde 
olmakla beraber, bu usullerden herhangi biriyle alman hadisin rivaye-
tinde kullanılacak tabir hakk ında, hadisçiler aras ında belirli bir ittifak 
mevcut değ ildir. Bu itibarla haddeşend tabiri, semâr yolu ile al ınan ha-
dislerin rivayetinde kullan ı ldığı  gibiaol ,  ca„402, munvele, icze 4" ve ki-t& 
be4o4 yolu ile al ınan hadislerin rivayetinde de kullan ılmış tır. Ancak bu 
kullam ş , yukarı da da i ş aret etti ğ imiz gibi hadisçiler aras ında has ıl olan 
belirli bir ittifaka dayal ı  değ ildir; baz ı  hadisçiler, onun herhangi bir 
yolda kullan ılmas ını  uygun bulurken, di ğer baz ıları  onlara muhalefet 
etmiş lerdir. 

IJADDESENA FULANUN MUKATEBETEN — 1:laddesen ta-
birinin, kiUbet yolu ile al ınan hadislerin rivayetinde, kiubet lafz ı  ile 
kayıtlı  olarak kullan ı lan bir ş ekilidir ve "bize kitabet yolu ile rivayet 
etti" manâsma gelir. 

HADDE Ş ENI — IJaddeseni, "bana rivayet etti" manâsma gelen 
bir rivayet ıst ılahıdır. Ş eyhten muhtelif yollarla al ınan hadislerin nakli 
esnas ında kullan ılmış  olmakla beraber, el-1Pkim, umumiyetle hangi 
hallerde kullan ıldığı nı  göstererek ş öyle demi ş tir: "Benim rivayette ter-
cih ettiğ im, ş eyhlerimin ve asr ımdaki imamların çoğunun da üzerinde 
ittifak ettikleri görü ş , râvinin, yalnız başı na ş eyhten iş ittiğ i hadislerin 

401. Es—Suyüti, Teddb, s. 240. ibnu' ş—Saliih'ın ifadesine göre haddeş end ve abberanii tabirleri, 

semü` yolu ile al ınan hadislerin rivayetinde semi`tu tabirinden daha yüksektir; zira semi`tu'da, 

ş eyhin, râviye bizzat hadisi rivayet etti ğ ini gösterecek açık bir delâlet mevcut de ğ ildir. Bkz. 

s. 120. 

402. Ancak burada lıaddesen 'd'mn kı •aatla mukayyed olmas ı  tercih edilmiş  ve I.taddeşend k ırd-

aten 'aleyh denilmesi daha do ğru görülmüş tür. Bununla beraber, 'Abdullah ibnu'l—Mubürek, 

Yalıyâ İ bn Yahyü et—Temini', Ahmed İ bn Hanbel, en—Nesü'i ve di ğer bazı  imamkır, baddef!.enii 

ve atıbemnrı 'mn kullamlmasım ho ş  görmemi ş ler; ez—Zuhri, Mülik İ bn Enes, Sufyiln İ bn `ITyeyne, 

Yahyü İ bn Said el—Kattân, el—Buhilri gibi bir çok muhaddisle Ilicâz ve Kiife ulemas ımn çoğu 

bu tabirlerin kullan ılmas ına cevaz vermi ş lerdir. Baz ıları  da yaln ız aljberanü'mn kullan ılmasın 

tecviz etmişler, lıaddeseniz için cevaz vermemi şlerdir. Bu da, e ş—Süfil ve ashabuun mezhebidir. ı  
Bkz. es—Suyüti, Tedrlb, s. 245-246. 

403. Ez—Zuhri, Mâlik, el—Hasan el—Ba ş rl gibi baz ı  imamlar leaddesenii ve alıberanü'mn muna-

velede, Ebü Nu'aym el—I şbahüni, Eki `Abdillah el—Merzubüni ve di ğer baz ı  imamlar da mücer-

red icazette kullan ılmasını  tecviz etmi ş ler; ancak en—Nevevi, İ bnu' ş—Salüh'a tâbi olarak eksen 

ulemanın buna cevaz vermediklerini ve do ğ rusunun da bu olduğunu, bununla beraber tahammul 

yoluna iş aret etmek ve lı cıddesen ı7 icttzeten demek suretiyle buna cevaz verildi ğ ini kaydetmi ş tir. 
Bkz. 	 Tedrib, s. 274. 

404. El—Ley ş  İbn Sa`d, Manşür ve diğ er baz ı  muhaddisler, 1;addesenii ve agerand tabirlerinin 

kullanılmasına cevaz vermi ş lerdir; ancak do ğ ru olan, bu tabirlerin baddesenii fulcIn kittıbeten 

gibi kitabetle mukayyed ibarelerin kullan ı lmasıdır. Bkz. aynı  eser, s. 279. 
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rivayetinde haddeseni, ba şkalar ın ın da bulunduğu bir toplulukta i ş ittiğ i 
hadislerin rivayetinde haddesenö, yalnı z ba şı na ş eyhe okuduğu hadis-
lerin rivayetinde alıherani, ba şkalar ının da haz ır bulundu ğu bir top-
lant ı da ş eyhe okunarak al ı nan hadislerin rivayetinde ise ahberana ta-
birlerini kullanmas ı dır"40s. 

El—Hûkim tarafından ileri sürülen bu görü ş ün, bütün hadisçiler 
aras ı nda ne derece tatbik edildi ğ ini kestirebilmek güçtür. Zira her bir 
hadisçinin kendine has bir metodu oldu ğu gözönünde bulundurulursa, 
bu ve buna benzer tabirlerin kullaml ışı nda takip edilen bu metodu 
tesbit etmenin güçlü ğü kolayca anla şı lır. 

HADIS — Hadi ş , lugatta kadim'in z ı ddı  cedid (yeni) ınanâsma gel-
diğ i gibi, haber manâs ına da gelir ve bu kelimeden türeyen baz ı  fiiller, 
haber vermek ve nakletmek gibi manâlarda kullan ılır. Kur'ân ı  Ke-
rimin "bu söze inanmayanlar ın ard ından üzülerek neredeyse kendini 
mahvedeceksin" 4" meâlindeki âyetinde geçen hadis kelimesi, söz veya 
haber manâs ında olup Kur'ân ı  Kerim kasdedilmi ş tir. Bir ba şka âyette 
ise, bu kelimeden türeyen fiil "haber ver" veya "tebli ğ  et" manâs ında 
kullanı lmış tır407 . 

Daha sonralar ı  kelimenin kullanı lışı nda baz ı  geliş meler olmu ş tur. 
Umumi manâs ında herhangi bir de ğ iş iklik görülmemekle beraber, dini 
çevrelerde baz ı  haber çe ş itlerine isim olarak verilen hususi bir manâ 
kazanmış tır. İbn Mes'ild'tan nakledilen bir haberde bu manâ aç ık bir 
ş ekilde görülür: "En güzel söz Allah' ın Kitab ıdır"408 . 

Nihayet hadis lafz ı  Hazreti Peygamberin sözlerine ı tlak olunmu ş  
ve onunla ilgili bütün haberlere hadis denilmi ş tir. Ebu Hurayra tara-
fından sorulan bir soruya Hazreti Peygamberin verdi ğ i cevapta bu ke-
lime, bizzat Hazreti Peygamber taraf ından bu manâda kullan ılmış t ır. 
Ebıl Hurayra bu sorusunda Hazreti Peygambere ş öyle demi ş tin 
"K ıyamet günü senin ş efaatine nail olacak en mes`iid kimse kimdir, 
yâ Rasûlallah?". Hazreti Peygamber Ebû Hurayra'ya ş u cevab ı  ver-
mi ş tir: "Senin hadise kar şı  olan i ş tiyak ım bildiğ im için, bu hadis hak-
k ında hiç kimsenin bana senden evvel sual sormayaca ğı nı  tahmin et- 

405. Bkz. es—Suyf41, Tedrib, s. 248. 

406. Kehf sfiresi. 6. 

407. ?ub5 sitresi, 11. 

408. Hadisin çe ş itli rivayetleri için bkz. el—Bubürl, Ş ahiti, VII. 96, VIII. 139; Muslim, ş ahiti, 
II. 592-593. 
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miş tim. Kıyamet günü benim ş efaatime nail olacak en mes'ird kimse 
lâ ilethe illa'llah diyen kimsedir'''. 

Hadis kelimesi, umumiyetle ve yukar ı da gördü ğümüz ş ekilde, Haz-

reti Peygamberin sözlerine ı tlak olunmakla beraber, İ slam uleması  ara-
sında ta ı if yönünden baz ı  farklı  görü ş ler ortaya ç ıkmış t ır. Buna göre, 
bazı  usal ulemas ının tarifinde hadis, Hazreti Peygamberin söz, fiil ve 
takrirlerine ı tlak olunmu ş tur; bu bak ımdan kelime ayn ı  manâda 
kullanılan sunnet'in müradifidir (bkz. Sunnet). Baz ı  hadis ulemas ı  ise, 
hadis lafz ını  yalnı z Hazreti Peygamberin sözlerine de ğ il, sahabe ve 

tabi'andan nakledilen meviciıf ve ma4i2( haberlere de ıtlak etmi ş lerdir; 

bu bakımdan kelime haber'in müradifidir (bkz. Haber). Bazıları  da 
yukarıda iş aret olundu ğu üzere, hadisi yaln ız Hazreti Peygamberin 
sözlerine tahsis etmi ş ler, ba ş kalarından gelen sözlere de haber demiş -
lerdir. Bu takdirde hadisle haber aras ında belirli bir fark ın bulunduğu 

aç ık bir ş ekilde anlaşı lır. 

Özet olarak, biz burada, Hazreti Peygamberin söz, fiil ve takrir-

lerinden ibaret olan sunnet'in sözle ifade edilmi ş  ş ekline hadis denildi-

ğ ini gözönünde bulundurursak, bu kelimeden anla şı lması  gereken ger-

çek manayı  ortaya koymu ş  oluruz. 

O halde hadis, nübüvvetten sonra Hazreti Peygamberden rivayet 
olunan söz, fiil ve takrirlerden ibarettir; çünkü müslümanlar ın ittiba 
etmekle emrolunduklar ı  sunnet, bu üç ş ekilde sabit olur. Hazreti Pey-
gamberin sunneti, ondan söz olarak sad ır olur ve haber olarak bize 
intikal ederse, bu haberin tasdiki gerekir. E ğer sunnet, icab, tahrim 
veya ibaha yönünden te ş rii olursa, keza ona ittiba gerekir; çünkü pey-
gamberlerin nübüvvetlerine delâlet eden ayetler, onlar ın, Allah 
Taaladan naklen haber verdikleri ş eylerde masam olduklar ını  gös-

terir. Bu bak ımdan onların haberleri do ğ rudur ve hatkır. Esasen nü-
büvvetin manas ı  da budur. Bunun içinde, Allah Taalânın, peygamber-

lere gaybtan haber vermesi de yer al ır. Bu haberi alan peygamber, onu 
insanlara nakleder. Zaten peygamberin vazifesi halk ı  davet ve Rab-
bının risaletini onlara tebli ğ  etmektir. 

Hazreti Peygamberin sunneti fiil olarak sad ır olur ve bu fiil bize 
kadar intikal ederse, keza bu fiile ittiba gerekir. Bilhassa ittiba ı  emro-
lunan fiiller ayrı  bir özellik ta şı r. Mesela "benim namaz k ıldığı m gibi 
kı lınız" sözü, bir fiili sunnete uyulmas ım emreden kavli bir sunnettir. 

409. Hadis için bkz. 	 Ş abilt, I. 33. 
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Hazreti Peygamberin ikrarlar ı  da yine onun hadisi içinde yer al ır. 
Mesela Hazreti ` ../k.'iş e'nin kı zlarla oynamas ını  ikrar ı , bayram günlerinde 
cariyelerin ş arkı  söylemelerini ikrar ı  ve sahabenin buna benzer çe ş itli 
davranış lar ını  ikrar ı , bu cümleden olarak zikredilebilir. Bunlar ın hepsi 
de hadisten addedilir ve gaye din ad ına istidlal olunacak ş eylerin tes-

bitidir; bu ise, Hazreti Peygamberin söz, fiil ve takrirleriyle mümkün 
olur. 

Hadis içerisine, Hazreti Peygamberin nübüvvetten evvelki haber-
leri de girer. Henüz nübüvvet gelmeden önce, mesela 111ra' ma ğ ara-

sında ibadetle me ş gul olması , siretinin güzelli ğ i, ahlakının yüksekli ğ i, 
doğ ruluğu, okuyup yazma bilmeyen bir ümmi olu ş u gibi, onunla ilgili 
bütün haberler hadis kitaplar ında yer alır ve hepsi de onun nübüvveti-
nin birer delili olduğu gibi, müslümanlar için birer ibret ve örnek vesi-
kası  teşkil ederler. 

Onun sireti yan ında, Kur'ân âyetlerini tefsi ı i ve gazveleri de hadis 
içerisine girer. Ancak burada ş una i ş aret etmek gerekir ki, bugün elde 
mevcut hadis kitaplar ı , umumiyetle, nübüvvetten sonraki haberlerle 
ilgilidir; çünkü bunlar ın hepsi İ slam dinine taalluk eder ve hepsi de 
ameli gerektirir. Nübüveten evvelki haberler ise, Hazreti Peygamberi 
tanımak ve ona inanmak içindir; bunlarla amel etmek gerekmez. 

İ slam uleması , umumiyetle, dine taalluk eden hadislerin Allah 
tarafından Hazreti Peygambere vahyedilmi ş  olduklarını  kabul ederler. 
Kur'âm Kerimde bu hususa delâlet eden ş u ayet yer alm ış t ır: "(Pey-

gamber) kendi nefsinden konu ş maz; onun sözleri kendisine vahyedil-
miş  bir vahiyden ba şkası  değ ildir' ,410. Hazreti Peygamberden ve asha-

bından nakledilen baz ı  haberler de bu gerçe ğ i teyid eder mahiyettedir. 
İ bn Mace ve ed--Darimi'nin rivayetlerine göre Hazreti Peygamber 
ş öyle buyurmuş tur: "Rasulullah (s.a.s.) ın haram k ıldığı  ş ey, Allah'ı n 

haram k ıldığı  ş ey gibidir„411. Bir ba şka haber, Hazreti Peygamberden 

ş öyle rivayet edilmi ş tir: "Bana Kitap ve bir de onunla birlikte onun 
gibisi verildi„412. Bassan İ bn `Apyye ayn ı  konuda ş u aç ıklamayı  yap-
mış tır: "Cibril (a.s.), Rasulullah (s.a.s.) a Kur'anr getirdi ğ i gibi sunneti 
de getirir ve ona Kur'anr nas ıl öğ retirse sunneti de öyle ö ğ retirdi” 4”. 

Yukarıda zikretmi ş  olduğumuz Kur'ân âyetinden ve di ğer haber-

lerden de anla şı ldığı  gibi, Kur'ân ve hadis (sunnet), Allah taraf ından 

410. Necm soresi, 3. 

411. Bkz. İ bn 111.ce, Sunen, I. 9-10; et—Tirmigi, Sunen, V. 38. 
412. Ebü Dâviid, Sunen, II. 505. 

413. İ bn `Abdi'l—Berr, Ctımi` beytı ni'l—' ı lın, II. 191. 
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Hazreti Peygambere gönderilmi ş  birer vahiy olmak bak ımından ayn ı -
dırlar; şu farkla ki, Kur'ân, hadisin hilaf ına mutcizdir; kelimeleri lavh— ı  
mahfilzda yaz ı lıdır. Ne Cibril (a.s.) in ve ne de Hazreti Peygamberin 
Kur'ân üzerinde hiçbir tasarruflar ı  bahis konusu olamaz. Hadis ise, 
muhtemelen Cibril (a.s.) e manâ olarak tevdi ediliyor, Cibril (a.s.) ona 
kelime ve lafalardan bir elbise giydiriyor, sonra da Hazreti Peygam-
bere bunlar ı  tebliğ  veya ilham ediyordu. Hazreti Peygamber ise, daha 
fasih bir dil ile bunlar ı  tekrarl ıyordu4'4 . 

Hazreti Peygamberden hadis olarak tesbit edilmi ş , fakat daha zi-
yade onun baz ı  günlük yaş ayışı na taalluk eden ve dini hiçbir vasfı  
bulunmayan sözlerinin yukar ı da zikredilen hükmün d ışı nda kaldığı nı  
kabul etmek gerekir. Onun, sair insanlar gibi bir be ş er olduğunu ve 
her be şer gibi hata yapabilece ğ ini açıklamas ı 4", buna delâlet eder. Ni-
tekim baz ı  ictihadlar ında hataya dü ş mesi, bu hususlarda herhangi 
bir vahyin gelmedi ğ ini gösterir; ancak bu hatalar ın da hazan vahiy 
yolu ile tashih edildiğ i de unutulmamal ıdı r4 ' 6 . 

HADIS-I ILAHI (Bkz.: Hadis—i kudsi). 

HADIS- İ  KUDSI — Hazreti Peygamberin söz olarak Rabb ına izafe 
veya Rabb ından rivayet etti ğ i hadislere hadis—i kudsi (hadis—i ilahi veya 
rabbani) denilmi ş tir. Bu çe ş it hadislere kudsiyyetin izafe edilmesi, tarif-
ten de anla şı ldığı  gibi onlar ın, het türlü noksanl ıktan münezzeh olan 
Allah Taaladan sad ır olması  yönündendir; yani bunlar ın menş ei, Allah 
Ta'aladır; onlar ı  ilk defa söyleyen O'dur. Allah Ta'aladan sad ır olan ve 
kudsi denen bu sözlere hadis lafz ının ı tlakı  ise, bunların Hazreti Pey-
gamber taraf ından Rabb ından nakl ve hikâye edilmesi sebebiyledir. 

Kudsi hadislerin, bir taraftan ilk kaynak olarak Allah Ta'alaya 
izafe edilmesi, di ğer taraftan Hazred Peygamberin hadisleri aras ında 
ve hadi lafz ıyle zikredilmesi, bunlar ın baz ı  yönlerden Kur'an ı  Kerime, 
bazı  yönlerden de Hazreti Peygamberin hadislerine benzerli ğ ini ortaya 
koymaktadır. Zira Kur'an! Kerim Allah Taalâmn kelâm ı  olup Hazreti 
Peygambere vahyolunmu ş tur; kudsi hadislerin de ilk kayna ğı  Allah 
Ta'ala olduğuna ve Hazreti Peygamber taraf ından O'ndan rivayet 
edildiğ ine göre, bunlar da vahiydir. Binaanaleyh, vahiy olmak bak ı -
mından Kul'ân ı  Kerimle hadis—i kudsi aras ında herhangi bir fark mev-
cut değ ildir. Bununla beraber kudsi hadisler Kur'ândan say ı lmazlar; 

414. Bu konuda daha geni ş  bilgi için bkz. Valny. 
415. Bkz. Muslim, Ş ahlb, IV. 1835-1836. 
416. Daha geniş  bilgi için hkz. `Abdulvahhrı b 	rslam teş rii tarihi, s. 15. 
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her ikisinin de kendilerine has özellikleri vard ır ve bu özellikler ikisi-
nin aynı  ş ey olmalar ına engel te şkil ederler. Bunlar ın başı nda, kudsi 

hadislerin, bizzat Hazreti Peygamberin sözü olmas ı  gelir. Yani hadisin 
manas ı  Allah Ta'ala taraf ından Hazreti Peygambere vahyedilmi ş  olsa 

bile, bu mana= insanlara aktar ılmasında, kelimelerin veya ibarelerin 
tercih ve tertibi Hazreti Peygamberin ihtiyanna b ırak ılmış t ır. Hazreti 

Peygamber kendisine vahyedilen herhangi bir ş eyi, manas ına sadık 

kalarak kendi sözleriyle ifade eder; bu sözler asl ında vahyolunan ma-
nân ın vahyolunduğu şekildeki sözleri olmayabilir. Halbuki Kur'âm 
Kerim, hem manâ ve hem de harf ve kelimeleriyle vahyolunmu ş tur. 
Bu harf ve kelimelerin ne ş ekli ve ne de tertip ve tanzimi Hazreti Pey-
gamberin taht— ı  tasarrufunda de ğ ildir. Hazreti Peygamberin görevi 
kendisine vahyolunan sözleri, ayn ı  harf ve kelimelerle insanlara teb-
liğ  etmektir. E ğ er bu sözler aras ında insanlar ın anlayam ıyacaklar ı  iba-

reler bulunursa, Hazreti Peygamber bunlar ı  açıklar, ş erh ve izah eder; 
onun bu aç ıklamas ı  tefsir olur ve Kur'ân olmaktan ç ıkar. O halde k ı -

saca ifade etmek gerekirse, diyebilirz ki, Kur'ân ı  Kerim, hem mana 
ve hem de lafı z olarak vahyolunduğu halde, kudsi hadis, yalnız manâ 
olarak vahyedilmi ş tir; lafı z Hazreti Peygambere aittir. 

Kur'âm Kerimi diğerinden ayırt eden ba ş ka özellikler de vard ır. 
Mesela mana ve laf ı z yönünden onda bulunan icaz, veya insanlar ı  ben-

zerini söylemekten âciz b ırakan e ş sizlik, kudsi hadislerde yoktur. Keza 

Kur'ân tilavetiyle teabbüd, temiz olmayan kimsenin ona dokunma-

mas ı , namazlarda okunmas ı , manâ ile rivayetinin tecviz edilmemesi, 

tevatür yolu ile lafzen ve manen nesillere intikali, kudsi hadisler için 

bahis konusu olmayan özelliklerdir. 

Kudsi hadisi, Hazreti Peygamberin di ğer hadislerinden ay ırt eden 
özelliklere gelince, bunlar ın ba şı nda, hadis—i kudsinin vürûd ş ekli yer 
ahr. Yukar ı da da i ş aret olunduğu gibi bu çe ş it hadislerin ilk kayna ğı  
Allah Ta'alad ır; hitap O'nundur ve Hazreti Peygamber bu hadislerin 
râvisi durumundad ır. Nitekim bu çe ş it hadislerin ba şı nda umumiyetle 
ş u ibareler görülür: "Kale'llahu Tacala fima ravahu canhu Rasidullah 
(s.a.s.)" (Hazreti Peygamberin rivayet etti ğ ine göre Allah Tacala bu-
yurdu ki...) veya "Kale Rasülullah (s.a.s.) fima yervihi can Rabbihi" 
(Hazreti Peygamber Rabb ından rivayetle buyurdu ki...). 

Di ğer hadislerin vürûdunda ise ilk kaynak Hazreti Peygamberdir 

ve çok defa görüldü ğü gibi bu hadisler sahabe taraf ından "Kale Rasü-

lullah (s.a.s.) (Hazreti Peygamber buyurdu ki...) ibaresiyle nakledilir. 
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Gerek kudsi hadisler olsun, gerekse Hazreti Peygamberin di ğ er 
hadisleri olsun, vahiy olmak yönünden eksen" İ slam ulemas ı  nazarında 
aralarında hiçbir fark yoktur. Nas ıl kudsi hadisler Allah taraf ından 
mana ile vahyedilmi ş lerse, dine taalluk eden di ğer hadisler de ayn ı  ş e-
kilde vahyedilmi ş lerdir417 . 

HADIS- İ  RABBANI-(Bkz.: Hadis-i kudsi). 

1.IAKK-Uakk lugatta kaz ımak veya kaşı mak manas ına gelir. Hadis 
ıst ılahında ise, hadis yaz ılan bir kitaba girmemesi gereken bir yaz ının bı -
çak vs. ile kaz ınarak yok edilmesi manas ında kullan ılmış tır. Sema meclis-
lerinde, umumiyetle kal ı n lavha halinde ka ğı t veya varak üzerine yaz ı -
lan hadisle ı in baz ı  ibarelerinde yap ılan yanlış lıklar çe ş itli yollarla dü-
zeltilmi ş , ancak bu düzeltme i ş inin hadis metin veya isnadlar ında her 
hangi bir karışı klığ a sebep olmamas ı  için büyük dikkat sarfedilmi ş tir. 

Hadisçilerin kitaptan olmayan ibarelerin kald ırı lması , yani silin-
mesi için takip ettikleri usuller xarb, hakk, mai.ı v ve ke ş t gibi isimler alır 
(bu kelimelere ait aç ı klamalar için ilgili maddelere bak ını z). 

Bı çak vs. gibi âletlerle yap ı lan hakk, hadisçiler aras ında makbul 
bir usül olarak görülmemi ş , bunun bir töhmet oldu ğu ileri sürülmü ş -
tür41 g. Bazı  hadisçiler de, serna meclisinde b ı çak bulundurmayı  kerih 
görmüş lerdir. Zira b ı çak bulundurulur ve yaz ı lan bir hadis onunla ka-
zınırsa, bir ba şka ş eyhin rivayetine göre sahih olmas ı  muhtemel bir ha-
disin imhas ı  cihetine gidilmi ş  olur. Kaz ınan hadis, ba şka bir ş eyhten 
iş itildiğ i zaman, onun yeniden ilhakı  gerekir. Halbuki ikinci rivayet 
birincisi üzerine yaz ı lır ve ilkine s ıhhat alâmeti konursa, hakke lüzum 
kalmaz4' 9 . 

HASEN - Lugat yönünden "güzel" manas ına gelen "hasen" keli-
mesi, hadisçiler ıstılah ında, sahih ile zay ıf aras ında yer alan, fakat 
sahihe daha' yak ın olan bir hadis çe ş idinin ismidir420. Hadisler ilk defa 

417. Bkz. vahiy, 

418. Bkz. es-Suyüti, Tedrib, s. 300; el-Cezü'iri, Tevcihu'n-nazar, s. 357. 
419. Aynı  yer. Keza bkz. 	̀Iyüz, el-ilmtı `, s. 170. 
420. El-Cezü'irPnin de ifade etti ğ i gibi hadisler asl ında sahib ve gayr-i sahih olmak üzere iki 

kısma ayrılırlar. Sahib, Hazreti Peygambere nisbetindeki s ıhhati sabit olan, gayr-i sahih ise, 
bu nisbetin adem-i s ıhati bilinen hadislerdir. Bununla beraber, hadislerin çe ş itli sebepler dola-

yısıyle daha pek çok kı sma ayrıldıkları  görülür ve denir ki: Hadisler, ya s ıhhatleri bilinir ve muh-

telif karineler dolay ısıyle ilim ifade ederler; bunlar sahih hadislerdir. Yahutta ne s ıhhatleri ve ne 

de adem-i s ıhhatleri bilinir; bu hadisler de zay ıf hadislerdir. Mütekaddinafinun ço ğu hadisleri 

sadece sahih ve zay ıf kısnrdarma ay ırmakla beraber, el-Hattöbi üçe ay ırmış  ve sahihle zay ıf 
aras ında bir de haseni zikretmi ş tir. Bkz. Tevahu'n-nazar, s. 145. 
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el—tlattb1421  taraf ı ndan sah ıh, hasen ve zay ıf olmak üzere üçe taksim 

edilmi ş , bilâhara bu üçlü taksim hadisçiler aras ında ş öhret kazanmış  
ve bu arada 1.1asen'in çe ş itli tarifleri yap ılmış t ır. Hadislerin sahih, ha-

sen ve zayı f olmak üzere üçe ayr ı ldığı nı  söyleyen el—ljattibi, her bi-

rinin tariflerini de vermi ş  ve hasen hakk ında ş öyle demi ş tir: "esasen, 

mahreci bilinen, ricali ş öhret kazanan, hadislerin ekseriyetini te şkil 

eden, eksen ulema taraf ından kabul edilen ve eksen fukahâ taraf ın-

dan da kullanılan bir hadis çe ş ididir5,422. 

Et—Tirmizi'nin tarifine göre, isnad ında kizb ile müttehem bir râ-
visi bulunmadan ş âz olmaks ı zı n çe ş itli yönlerden rivayet edilen her 

hadise hasen denir423 . Et—Tirmizrnin bu tarifi baz ı  hadisçiler aras ında 

itiraza u ğ ramış  ve onun, hasen hadisi sahih hadisten ay ırt edecek bir 

vasıf getirmedi ğ i, zira sahihin de râvilerinin kizb ile müttehem olma-

dıklar ı  ve ş âzdan salim bulundukları  ileri sürülmü ş tür. Yaln ı z et—Tir-

mizrnin ş art ko ş tuğu bir husus vardır ki, o da hadisin ba şka yönlerden 

de rivayet edilmesidir ve bu, sahih hadislerde ş art ko ş ulmamış tır. Bu-

nunla beraber et—Tirmizi'nin tarifinde ş u husus açıkça görülür ve bu da 

mezkûr itiraza cevap te şkil eder: Et—Tirmizi, hasen hadis râvilerinin 
kizb ile müttehem olmamalar ı  gerekti ğ ini söylemiş tir. Vâk ı a sahîh 

hadis râvilerinin de kizb ile müttehem olmamalar ı  laz ımdır; fakat bu ifa-

denin içinde, ayn ı  zamanda, bu râvilerin sika olmalar ı  ş art ı  da yer alm ış  
bulunmaktad ır. Buna göre hasen hadiste ko ş ulan "râvilerin kizb ile 

müttehem olmamalar ı " ş art ı  ile sahih hadisin "râvilerin sika olmalar ı " 

ş art ı  aras ında fark vard ır ve bu bakı mdan hasen hadis râvileri, derece 

yönünden sahih hadis ı âvilerinden daha a ş ağı  seviyededirler. Buna ilave-

ten lı asende ş art ko ş ulan hadisin başka yönlerden de rivayeti meselesi, 

sahihte ş art ko ş ulmamış t ır; bu da baseni sahihten ay ıran bir ba ş ka 

özelliktir. 

Buna benzer bir itiraz, yukar ı da zikretti ğ imiz el—IJEatt'âbrnin tari-

fine kar şı  da yapılabilir ve denir ki: Sahih hadislerin de mahreçleri bi-

lindiğ i gibi, ricali de me ş hurdur. Ne var ki el—tlatt5.bi bu ifadesiyle 

hasen hadislerin sahih hadisler derecesine ula ş madıklarun kasdetmi ş tir. 
Nitekim bununla ilgili ibareyi takiben ş öyle demi ş tir: "...Ekseri ulemâ 

421. Ceddi el-Hattab'a nisbetle el-Hgtabi denilmi ş tir Künyesi Ebü Suleyman Hamd 

1bn Muhammed 1bn Ibrahim Ibni'l-Hattab el-Busti olup, PICı mu'ş-ş ahiti, Garlbu'l-hadis, Me-

tülimu's-Sunen (Sunen-i Ebi Davud'un ş erhi) adl ı  eserlerin müellifidir. 388 Hicri senede vefat 

etmi ş tir. Tercemesi için bkz. ez.-Zehebi, Tezkire, II. 1018-1020. 

422. Bkz. Me'alimu's-Sunen (mukaddime), s. 6. 

423. Bkz. 	 Sunen, V. 758. 
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tarafından kabul edilen ve eksen fukâhâ taraf ından da kullan ı lan bir 
hadis çe ş ididir". "Mahreci bilinen ve ricali ş öhret kazanan..." ibare-
sinin içine sahih hadislerin de girdi ğ i farzolunsa bile, bu ikinci ibare 
ile hasen sahihten ay ırt edilmi ş  olur; zira sahih hadisler eksen ulemâ 
ve fukahâ taraf ından de ğ il, bütün ulemâ ve fukahâ taraf ından kabul 
edilir ve kullan ıhrlar424 . 

El—I-Jattâbl'nin tarifi ile et—Tirmizrnin ve di ğ er baz ı  müteahh ırinin 
tarifleı ini zikreden ibnu's— ş alüh ise, bütün bu tatiflerin sadra ş ifa ver-
mediğ ini söylemi ş  ve el—IJattübrnin olsun, et—Tirmizrnin olsun, verdik-
leri tariflerle hasen ve sahili birbirinden ay ırt etmediklerini ileri sür-
müş tür. Ibnu's— ş alâh'a göre hasen hadis iki k ı s ımdır. Birincisi, isnad ın-
daki ricali mestür olmaktan hâli bulunmayan ve ehliyetleri tahakkuk 
etmeyen hadislerdir. Bununla beraber bu râviler, rivayetlerinde fazla 
hata yapan ve kizb ile müttehem olan, yani hadis rivayetinde 'kizbi 
kasden ihtiyar ettikleri bilinen kimselerden de ğ illerdir; ayn ı  zamanda 
hadisin metni, ba ş ka yönden veya bir çok yönlerden benze ı inin rivayet 
edilmesiyle, mar« olur ve böylece hadis ş âz veya munker olmaktan 
uzak kal ır. İş te etTirmizi'nin tarifi bu k ısma aittir. 

klasenin ikinci k ısmına gelince, bu da, râvileri s ı dk (do ğ ruluk) ve 
emanet (güven) ile me ş hur olmakla beraber, h ıfz ve itkan yönün-
den daha a ş a ğı  derecede olmalar ı  itibariyle sahib, hadis râvilerinin dere-
cesine ula ş mayan fakat teferrüdü dolay ı s ıyle hadisi munker olan kim-
selerin derecesinden de üstün olan hadislerdir. Bu haçlisler, ayn ı  zamanda, 
ş âz, munker ve muallel olmaktan da uzakt ırlar. Bu k ı s ım da, el—I-JaWâ-

bi'nin tarifinde söz konusu edilen hasen çe ş ididir425 . 

tbnu's— ş alâh' ın hasen hadisleri iki k ısrna ayırarak tarif etmesi, 
hem el—tlattâbNin hem de e —Tirmizrnin tarifle ı ini biraraya getir-
mesi bak ım ı ndan önemlidir. Bu önem, iki me ş hur imam ın, ayn ı  ş eyin 
tarifini yaparken aradaki fark ne kadar az olursa olsun — ayr ı  ayrı  
ş eylerin tariflerini yapt ıklarını  ortaya ç ıkardığı  için bir kat daha art-
maktadır. Nitekim İ bnu'—s—ş alâh, gerek el—ljattâbrnin ve gerekse 
et—Tirmizi'nin tariflerinin sadra ş ifa vermedi ğ ini söylerken, yine bu 
tariflere ba ğ lı  kalmış , onlara biraz daha aç ıklık kazand ırmış  ve neti-
cede her iki tarifin birbirinden az çok farkl ı  olduğu kanaat ına vararak, 

424. Tariflerle ilgili itirazlar hakk ında bkz. 	 Tedrib, s. 87; el-Cezâ'iri, Tevelhu'n- 

naiıı r, s. 146. Es-Suyfitrnin, el-klattrıbrnin tarifi ile ilgili olarak nakletti ğ i bir itirazda İ bn 

ş öyle demektedir: "Mahreci bilinen ve râvileri za`fla ş öhret kazanan hadislere mi hasen 

denir?". 

425. Bkz. ibnu' ş-Ş alfılı , `Ulumu'l-hadis, s. 28. 
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yine bu iki tarife göre hasen hadislerin iki k ı sım olduğunu söylemi ş tir. 
Ibnu' ş —Ş alab' ın bu taksimine göre, hasen hadislerin bir k ısmı  hasen 
lizâtihi, bir kısmı  da hasen ligayrihi'dir426. 

İbn Hacer de, ibnu' ş —ş alalı  gibi, kasenin müstek ıl bir tarifini ver-
memiş , onu, âhâd haberlerin içinde sahihin üçüncü ve dördüncü mer-
tebelerinde yer alan iki hadis çe ş idi olarak zikretmi ş tir. Ona göre, adil 
ve zabt ı  tam olan bir ravinin, muttas ı l bir senedle, ı llet ve ş âzdan uzak 
olarak rivayet etti ğ i haber, ahadtan ş ahin lizdtihi'dir ve en üst dere-
cede bulunur. Baz ı  kusurlar sebebiyle haber bir derece a ş ağı ya dü ş er, 
bununla beraber bu kusurlar ı  izale edecek ve hükümsüz k ı lacak ve böy-
lece onun s ıhhat derecesini kuvvetlendirecek, mesela turukun çoklu ğu 
(haberin ba ş ka yönlerden de rivayet edilmesi) gibi baz ı  hususlar bulu-
nursa, haber yine sahibtir, fakat lizâtihi de ğ ildir. Bu kusurlar ı  izale 
edecek turuk çoklu ğu gibi hususlar bulunmazsa, i ş te o zaman hadis 
hasen lizâtihi olur. E ğer hadis, râvisinin hali bilinmediğ i için baş langıç-
ta derecesi tesbit edilememi ş  cinsten olur, fakat sonradan baz ı  kari-
neler yard ı nıı yle zayıfhk derecesinden ç ıkar ve kabul edilebilir oldu ğu 
anlaşı lırsa, bu hadis de basendir, fakat lizâtihi de ğ ildir; buna hasen 
ligayrihi denir427 . 

Görüldüğü gibi İbn Hacer de haseni iki k ı sma ay ırmış  ve her iki 
kı smı  ayr ı  ayr ı  ta ı if etmi ş tir. Öyle anla şı lıyor ki, ona göre hasen,  râvi-
lerindeki baz ı  kusur sebebiyle sahihin bir derece a ş ağı sına dü ş en bir 
hadis çe ş ididir. Bu kusurla birlikte haberi takviye edecek, daha do ğ rusu 

kusuru tesirsiz hale getirecek turuk çoklu ğu gibi bir kuvvetlendirici bu-
lunmazsa, bu k ı sma giren haberler k) asenin en yüksek mertebesinde 
yer alırlar. Burada ş unu da belirtmek gerekir ki, İ bn Hacer'e göre, ha-
disin sahih mertebesinden hasen mertebesine dü ş mesine sebep olan 
kusur, râvisinin zabt ımn, sahih hadis ray-isinin zabt ına nisbetle biraz 
daha az olmas ı , aş ağı  derecede bulunmas ı dır. E ğ er bu zabt azl ığı  bulun-
masayd ı , hadis, hasen de ğ il, sahih mertebesinde bulunacakt ı428 . 

Hasen hadis, kuvvet yönünden sahih hadisler gibi olmasa bile, 
delil olma (ihticac) yönünden onlardan farks ı zdır. Bu sebeple el—Hakim, 
İ bn Hıblan ve İ bn Huzeyme gibi imamlar, haseni sahih çe ş idi aras ında 
zikretmi ş lerdir. Bununla beraber hadisçiler aras ında bu husus, yine 
de ihtilaf konusu olmu ş tur. Zira Ibnu's— ş alah'ın da dedi ğ i gibi, iki 
turuku bulunan bir hadisin her iki tariki de infirad etmi ş  olsa, böyle 

426. Bu kısımlar hakk ında ilgili maddelerde ayr ıca bilgi verilmiş tir. 
427. Bkz. İ bn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 33. 
428. Aynı  eser, s. 39. 
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bir hasen hadis huccet olamaz. Di ğer taraftan baz ı  vas ıflar vard ır ki, 
bunlar bir hadiste bulunursa, rivayeti kabul etmek gerekir. Bu vas ıf-
ların en a ş ağı  derecesinde dahi hasen haber sahih hükmündedir; fakat 
bu vas ıflar bulunmazsa, o habere hasen de denilse onunla ihticac olun-
maz. Ancak haberin kabulünü gerektiren bu vas ıflarm bulunmamas ı  
halinde habere hasen denilip denilemiyece ğ i de ayrı  bir konudur429. 

Yukarıda İbn Hacer'in tarifini zikrederken, râvinin zabt yönünden 
kusurlu olmas ı  halinde hadisin hasen mertebesine dü ş tüğüne iş aret 
etmiş tik. Aynı  konuya temas eden ibnu' ş—Salah, do ğ ruluk yönünden 
meşhur olan bir râvinin hafıza ve zabt yönünden geri kalmas ı  halinde, 
hadisinin bir ba şka yönden de rivayet edilmesiyle kuvvet kazand ığı nı  
ve böylece hasen mertebesinden sahih mertebesine yükseldi ğ ini belir-
tir. Mesela Muhammed İbn 'Arar İbn tAlkame'nin Ebü Seleme'den; 
onun Ebü Hurayra'dan, Ebü Hurayra'n ın da Hazreti Peygamberden 
rivayet etti ğ i "ümmetim üzerine güç gelmemi ş  olsaydı , onlara her na-
mazdan önce di şlerini misvak ile fırçalamalar ım emrederdim"43q ha-
disi, Muhammed İ bn 'A= sebebiyle hasen hadislerden addedilir. Bu 
ravi şı dk (doğ ruluk) ile maruf olmakla beraber itkan ehlinden de ğ il-
dir. Hattâ baz ıları , hıfz ının kötülüğü sebebiyle onu zay ıf râviler ara-
sında zikref ıniş ler baz ılar ı  da s ı dkı  ve celâleti dolay ı sıyle onun güveni-
lir ( ş ika) olduğunu söylemi ş lerdir. Ne var ki h ıfzının zayıflığı  dolayı -
sıyle Muhammed İ bn (Amr'in hadisi hasendir; fakat bu hadis ba şka 
yönlerden de rivayet edildi ğ i için, onun sahih oldu ğuna hükümedilmiş -
tir. Mutâbeat, Muhammed İbn Ebü Seleme'den de ğ il, Ebü 
Seleme'nin Ebü Hurayra'dan rivayeti içindir ve Ebü Seleme'den, ay-
rı ca, el—Atrac, Satid el—MakburT, babas ı  ve diğer kimseler ayn ı  hadisi 
rivayet etmi ş lerdir4". 

Bir hadisin bir çok zay ıf yönlerden rivayet edilmesi, o hadisin hasen 
olmasını  gerektirmez. Ancak do ğ ru ve emin olan râvisinin h ıfzındaki 
zayıfhk sebebiyle zay ı f adedilen hadis, ba şka yönden rivayet edilmesi 
suretiyle hasen olur. 

HASEN GARIB—I-Jasen garit, et—Tirmizi'nin el—Crı nzicu's— ş ablb'in-
de, bir hadisi tavsif etmek için s ık sık kullandığı  tabirlerden biridir. Bir 
hadisi zikrettikten sonra &Izci badiş un basenun garibun (bu hadis hasen 

429. Bkz. 	 Tedrib, s. 91. 

430. Hadisin değ iş ik isnadlarla gelen rivayetleri için bkz. el-Bubi -14 şabilı , I. 214; Muslim, 

Ş aUlt, I. 220. Adı  geçen rivayet için bkz. et-Tirmi ı l, Sunen, I. 34. 

431. Bkz. Ibnu's-Saltitı , `U/iimu'l-badfş , s. 31-32; es-Suya-tl', Tedrib, s. 103. 
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garibtir) dei. Ancak et—Tirmizi, hasen tabiri ile neyi kasdetti ğ ini aç ık-
lamış , yani, kasenin tarifini yapm ış  olmakla beraber, bu tabirin bir ba ş -
kasıyle, mesela garIble birleş mesi halinde, bu birle ş ik ibarenin neye ve 
hangi manâya delâlet etti ğ ini belirtmemiş tir. Müşkil yalnız bu ibareye 
münhasır kalmış  olsaydı , belki de fazla bir önem kazanmam ış  olurdu. 
Fakat et—Tirmizi'nin hasen garip tabirinden ba şka kullandığı  diğ er baz ı  
tabirler daha vard ır: kiasen ş aiı14, hasen şabilı  garib, şalı ih garib gibi ki, 

et—Tirmizi bu tabirlerle de hangi hadis çe ş itlerini kasdetti ğ ini kesin-
likle aç ıklamamış tır. Bu sebeple muhtelif devirlerde hadisle u ğ raş an-

lar, bu tabirlerle neyin kasdedildi ğ ini kendi görü ş  aç ılarından aç ıkla-
maga çal ış mış lar ve çe ş itli görü ş ler ileri sürmü ş lerdir. 

Et—Tirmizi bu tabirleri zikretmi ş  olmakla beraber, yukar ı da da i ş aret 
ettiğ imiz gibi, yaln ı z kasenin tarifini vermi ş  ve ş öyle demi ş tir: "K itab ı -
mızda badiş un ilasenun dediğ imiz hadislerle, bize göre isnad ı  hasen olan-
ları  kasdettik. Bâvisi kizb ile müttehem olmayan, ba şka yönlerden de 
rivayet edilen ve ş âz olmayan her hadis bizce laserıdir"4". 

Et—Tirmizi, muhtemelen, ya anla şı lması  güç, yahutta yeni bir tabir 
olması  dolayı sıyle kasenin tarifini vermi ş , fakat, belki de hadisçiler ara-
sında me ş hur olduklar ı  için sahıh ve garibin tarifini verme ğe lüzum 
görmemi ş tir. Bununla birlikte birle ş ik tabirleri de aç ıklamamış , yahut 
açıklamaya lüzum görmemi ş tir. Bunun sebebini anlamak bizim için 
mümkün değ ildir. 

klasen garib tabiriyle ifade edilmek istenen manâya gelince, bu 
konuda ez—Zerke ş i ş u görü ş ü ileri sürmü ş tür: "Et—Tirmizi'de faize, ha-
diş un itasenun gariban "bu, hasen garib bir hadistir" ibaresi aynen gö-
rülür. Ona göre hadisin ba ş ka yönden de marüf olmas ı , yani ba şka bir 

isnadla da rivayet edilmesi, hasenin ş artlar ındandır. Garib ise, râvi-
lerden birisinin o hadisle infirad etmesi, yani tek kalmas ı dır ve bu iki 
şekilde görülür. Birincisi, hadisin metin yönünden garib olmas ı ; diğeri 

ise, isnad yönünden garib olmas ıdır. Et—Tirmizrnin ibaresinde söz ko-
nusu edilen garib ikincisidir; yani isnad yönünden vukubulan garabettir 
ve bu kı sım, sahabeden rivayetlerinde baz ı  tâbiünun teferrüdleri dola-
yı sıyle daha önceden bilinmektedir. O halde et—Tirmizi'nin hasen garib 
ifadesine göre, hadis metin yönünden hasen, isnad yönünden de garib 
demektir; zira hadisi cemaattan, birden fazla kimse rivayet etmemi ş - 
til ,,432 .  

431. Et—Tirmi4 Sunen, V. 758. 

432. Bkz. 	 Tevelitu'n—nazar, s. 161. 
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Talsıyyu'd—Din İ bn Teymiye ise, hasen garib hakk ındaki görü şünü 
ş öyle aç ıklamış tır: Garib, yaln ız bir rivayet isnad ıyle bilinen hadislerdir. 
Çoğu zayıf olmakla beraber, baz ıları  da sahihtir Mesela "ameller niyet-
lere göredir" hadisi433, "velâ'in sat ış  ve hibe edilmesinden nehiy"434, 
"Hazreti Peygamberin, ba şı nda mi ğ fer olduğu halde Mekke'ye giriş i99435 

hadisleri, el—Buha'ri ve Muslim tarafından da nakledilmi ş  sahih hadis-
lerdendir. Bununla beraber birinci hadis (Omer Ibnu'l—Ilattab'tan yal-
nı z (Alkame İbn Vakkas, `Allsame'den yaln ız Muhammed İbn İ brahim 
et—Teymi, Muhammed'ten de yaln ız Yahya İ bn Satid el—En ş ari vas ı -
tas ıyle rivayet edilmi ş tir. Keza ikinci hadis (Abdullah İbn cOmer'den 
yalnı z 'Abdullah İbn Dinar vas ı tas ıyle, üçüncü hadis ise, Enes'ten yal-
nı z ez—Zuhri, ondan da yaln ız Malik tarafından rivayet edilmi ş tir. Bu 
bakımdan her üç hadis de garibtir. Et—Tirmizrnin ıstılahmda hasen 
ise, iki yönden rivayet edilen hadislerdir. Ravileri aras ında kizb ile 
müttehem bir kimsenin bulunmamas ı , sahih hadislere ayk ırı  yâni saz 
olmamas ı , et—Tirmizi'nin hasen için koydu ğu ş artlardandır. Ancak 
bazı  kimseler, onun hasen ismini verdiğ i haberlerin bu taysife uymadığı nı  
söylemi ş lerdir. Mesela haklar ında hasen garib dediğ i hadisler bunlar-
dandır ve yalnı z bir tek isnadla rivayet edilmi ş lerdir. Et—Tirmizi bun-
lara da hasen demi ş tir. O halde bunun izah ı  ş öyle olmandır: Hadis, bir 
tek tabi(iden rivayet olundu ğu için garib sayı lır; fakat bu tabitiden iki 
yönden rivayet edilince, turukunun tâbi'iden itibaren ço ğ alması  sebe-
biyle hasen olur; asl ında hadis garibtir 436 . 

Netice olarak, et—Tirmizi'nin kitab ında kullanmış  olduğu hasen 
garib tabirinden maksat, ez—Zerke ş i'ye göre hadisin metin yönünden 
hasen, isnad yönünden de garib olmas ı dır. İ bn Teymiye'ye göre ise, 
hadisin, isnad ımn bir merhalesine kadar garib, bu merhaleden itibaren 
de hasen olmas ı dır. Buna ila-yeten hadisin bir isnad ına göre hasen, 
diğer bir isnad ına göre de garib olabilece ğ ini ileri sürenler de olmu ş tur437. 
Ancak bu ve benzeri tabirler, onlar ı  ilk kullananlar taraf ından aç ıklan-
madığ ma göre, yukar ı da verdiğ imiz aç ıklama ş ekillerini kesin olarak 
kabul etmek güç görünmektedir. 

HASENU'L-HAD İŞ  — Hadis ravilerinin tadilinde ve üçüncü mer-
tebeye delâlet etmek üzere kullan ılan tabirlerden biridir. El—grillsi'nin 

433. Bkz. 	 Ş ahiti, I. 2, 20; Muslim, ş alı iiı., III. 1515. 
434. Bkz. el—BubW, Ş ahiti, III. 120; Muslim, Ş ahiti, II. 1145. 
435. Bkz. el—Bubüri, 	II. 216; Muslim, ş abk, IL 990. 
436. Bkz. el—Cezü'iri, Tevcihu'n—nazar, s. 161. 

437. Bkz. James Robson, Hasen hadislerin çeş itleri (IlLihiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 1963, XI. 
116). 
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dördüncü mertebe içinde zikretti ğ i bu tahir, "ş eybun vasatun", 
"mukribu'l—hadis", "ceyyidu'l—budls" tabirleriyle ayn ı  

derecededir4". 

HASENU'L-ISN "AD — Hadis imamlar ımn s ık kullandıkları  tabirler-
den biri olan hasenu'l—isnad, hadisin isnad yönünden hasen olduğuna 
delâlet eden bir ıstılahtır ve çok defa hâzâ hadi:sun hasenu'1—isn âd  
(bu, isnadı  hasen olan bir hadistir) ibresi içinde zikredilir. Ancak bu 
ibarenin ifade etti ğ i manâda, dikkat edilmesi ve 1.zâ hadisun hasenun 
(bu, hasen bir hadistir) ibaresinden anla şı lan manâ ile karış t ırı lma-
ması  gereken önemli bir nokta vard ır. Bu nokta, 11asenu'l—isnM tabi-
rinin mutlak surette hasen hadislere delâlet edemiyece ğ i hususu ile ilgi-
lidir. Bir ba şka ifade ile, herhangi bir hadis hakk ında "bu, hasenu'l-
isnd'tır", yani "isnad ı  hasen olan bir hadistir" denildi ğ i zaman, bu 
hüküm, böyle bir hadisin mutlaka hasen olduğuna delâlet etmez. Çün-
kü bir hadisin isnad ı , râvilerinin adalet ve zabt yönünden bulun-
duklar ı  mertebeye göre hasen olmas ı  mümkündür ve bu sebepten 
hadis hakkında "bu, hasenu'l—isnd' ıı r" demek hatalı  sayılmazsa 
da, isnadı  hakkında hasen hükmü verilen hadis, metin yönünden 
ş âz veya mucallel olabilir. Halbuki hasen hadisin ş artı  ş âz ve mu'allel 
olmamaktır (bkz. klasen). ş âz ve mucallel hadisler zay ıf hükmüne 
tabidir ve hasen hadislerin dûnundad ır. Buna göre, hasenu'l— isn ta-
biri, hadisin yalnız isnadının hasen oldu ğuna delâlet eden bir ı stılahtır 
ve metin de hasen oldu ğu anlamını  vermez ; zira metin, ş âz ve ıllet 
dolayı sıyle zayıf olabileceğ i gibi, ş âz ve ılletten sâlim olması  halinde 
de sahih grubuna girebilir. 

1.1asenu'l—isnüd tabiri ile ilgili bu aç ıklamadan sonra, tabirin delâ-
let ettiğ i manâ ile, baş tarafta i ş aret olunan hadi-ş an hasenun tabirinin 
delâleti aras ındaki fark daha iyi anla şı lmış  olacaktır; zira bu ikinci ta-
birle hadis imamlar ı  tarafından tarifi yap ı lan hasen hadisler kasde-
dilir. 

HASEN LİGAYR İH — ibnu' ş —Ş alah'ın tarifine göre, isnad ı  mes-
tûr olan, yani râvilerinin ehliyetleri tam olarak tesbit edilmemi ş  bulu-
nan, bununla beraber rivayet ettikleri hadiste fazla hata yapmayan 
ve kizb ile müttehem olmayan kimselerin rivayet ettikleri hadistir ki, 
bir kaç yönden rivayet edilmesi halinde ş âz ve munker olmaktan ç ıkar 
ve hasen ligayrih adını  ahr439. Aslında zayıf nev'i içinde yer alan bu çe ş it 

438. Bkz. es—Suyiiti, Tedrlb, s. 232; el—Laknevi, er— Reru ve't—tekmil, 72. 

439. Bkz. `I.nümu'1—hadlş , s. 27. 
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hadisler, onları  takviye eden bir hususun ortaya ç ıkması  ile hasen mer-
tebesine yükselirler. Bu hususun bulunmamas ı  halinde zafiyet devam 
eder ve tabiatiyle huccet olarak kullan ılmaları  mümkün olmaz440. Bu 
kaide, umumiyetle, baz ı  zayıf hadis çe ş itleri için de bahis konusudur. 
Zira zayıf hadislerdeki zafiyet, bazan zail olmakla beraber, bazan da bu 
mümkün olmaz. E ğ er zafiyeti zail olabilecek hadislerden ise, bu, baz ı  
râvilerinin do ğ ru ve güvenilir olmalar ına rağmen, ancak hafıza yönün-
den zayıfhkları  sebebiyledir. E ğer bunların rivayet ettikleri hadis bir 
başka yönden de rivayet edilecek olursa, onlar ın do ğ ru rivayet ettikleri 
anlaşı hr ve böylece önceden zay ıf olduğu bilinen hadis basen mertebe-
sine yükselir; ancak bu mertebe, hasenin ligayrih mertebesidir. 

Irsal yönünden meydana gelen zarfl ık da böyledir. Hâfızassı  sağ lam 
olan bir imam ın, bir defas ında mürsel olarak rivayet etti ğ i bir hadisi, 
bir başka yönden muttas ıl olarak rivayet etmesi halinde murseldeki 
zarflık zâil olur ve hadis hasen mertebesine yükselir. 

Tedlis ve bazı  râviler hakk ındaki cehalet de irsal gibidir; bu râvi-
lerin bilinmesi halinde mudelles olan hadis, hasen grubuna girer. 0 halde 
diyebiliriz ki, zayıf hadisin hasen mertebesine yükselmesi, kuvvetlen-
dirici vasfı  bulunan hârici bir sebebe istinad eder; i ş te bu sebep dolay ı -
s ıyledir ki, zayıf iken hasen olan hadise, zât ı  itibariyle basen olan, bir 
başka ifade ile kuvvetlendirici vasf ı  bulunan hârici bir sebep olmak-
sı zın zâtından hasen sayılan hadislerden ay ırt etmek için, hasen ligayrih 
denilmiş tir. 

Kuvvetlendirici vasfı  bulunan harici sebeplerin bulunmas ına rağ -
men hadisteki zafiyetin yine de zâil olmamas ı , bazı  râvilerinin kizb ile 
müttehem olmalar ı  ve hadisin ş âz ve ılletten sâlim bulunmaması  sebe-
biyledir. Bu hadis, bir ba şka yönden de rivayet edilse, zarfl ık zâil olmaz 
ve zayıf mertebesinden hasen mertebesine yükselmez. Men hafiaia cafrı  
ummeti erbacine hadisen. (ummetim için kırk hadis toplayan kimseyi, 
Allah, K ıyamet Günü fukahâ zümresi aras ında baseder) hadisi, turukunun 
çokluğuna rağmen hadis imamlarm ın ittifak ıyle zayıf hadislerden ad-
dedilmiş tir"°. 

IJASEN LIZA.TIH — Ibnu' Ş —Ş a14, et—Tirmizi ve el—tIattâ'brnin 
basenle ilgili tariflerine i ş aretle, bu tariflerin sadra Ş ifa vermediklerini 

440. Ekz. 	 Kav ıV ı dzet-tab ıllş , s. 82. Haber-i âhâd ın makbul kısmını  dörde ayırarak 

dördüncü ve en a ş ağı  kı smına hasen ligayrihi diyen İ bn Hacer'in tarifi de buna benzer ve hak-
kında tevakkuf olunan bir haberin kabul tarafını  tercihe yard ım eden bir karinenin_bulunmas ıyle 
onun hasen olaca ğı nı  söyler. Nuhbetu'l-fiker ş erhi, s. 33. 

441. Bkz. 	 Teveth ıt'n-nazar, e. 149. 
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söyliyerek baseni ayr ı  ayrı  iki kı sımda tarif etmi ş tir (bkz. 1:lasen). 
Onun ikinci kısma ait verdiğ i tarif, el—tlattabrnin tarifinde bahis ko-
nusu edilen hasen çe ş ididir ve ,hasep lipltih'e aittir. 

Ibnu' ş —ş alah'a göre hasen lizatih, râvisi s ıdk (doğruluk) ve emanet 
(güven) yönünden me şhur olan, fakat h ıfi ve itkan yönünden kusurlar ı  
sebebiyle sahih hadis ricalinin derecesine ula ş amayan, bununla bera-
ber rivayet etti ğ i hadisle infirad eden ve bu sebepten b.adisi münker 
olan kimselerden üstün derecede bulunan, hadisi de saz, munker ve 
muallel olmayan kimsenin rivayetidir 442. 

İbn Hacer'in tarifinde hasen lizatih, saz ve ılletten salim, adil, 
fakat zabt yönünden kusurlu râvilerin muttas ıl senedle rivayet ettik-
leri hadislerdir443 . 

İ bn Hacer'in bu tarifi, asl ında, rivinin zabt yönü hariç, di ğ er ş art-
larla sahih hadisin tarifidir (bkz. Ş abib). Zira sahihte zabtm da tam 
olması  ş art ko şulmuş tur. E ğer zabtta, haf ı za ve itkan yönünden bir 
kusur bulunursa, böyle bir ravinin hadisi hasen lizatih olur. Ancak bu 
kusur, zayıf ravilerde bahis konusu edilen kusur mertebesinde de ğ ildir. 
Keza hadisin hasen olmas ı , harici bir sebebe de istinad etmez. Nitekim 
hasen ligayrih, ashnda, zay ıf bir haberdir; ravilerinin cerh ve adaleti 
tahakkuk etmediğ i için red veya kabulü mümkün olmayan mestfır 
bir haber cinsinden olabilir. Fakat harici bir sebebe istinaden bu zay ıf-
hk zâil olur ve hadis hasen ligayrih mertebesine yükselir. Burada bahis 
konusu edilen harici sebep, hadisin ba şka yönlerden de rivayet edil-
mesidir. 

I-Jasen lizatih için harici sebep bahis konusu de ğ ildir; yani hadisin 
başka yönlerden de rivayet edilmesi ş art ko şulmamış tır; o, zat ı  itiba-
riyle basendir. Buna göre, hasen lizatih sahih haberler cinsindendir; 
ancak derecesi sahihin derecesinden a ş ağı dır. 

Hasen lizatih, turukunun ço ğ almas ı  ve başka yönlerden de rivayet 
edilmesi halinde. sahih mertebesine yükselir. Çünkü isnad ın çokluğ u, 
hadise hasen vasf ını  kazandıran ravinin kusurlu zabt ım takviye eder 
(bkz. Ş abib ligayrih) 

IIASEN Ş AI:11. 11 — Özellikle et—Tirmizi tarafından kullan ı lan ve &Izci 
hadiş un basenun sabibun (bu, hasen sahih hadistir) ibaresiyle baz ı  ha-
dislerin değerlendirilmesi için zikredilen tabirlerden biridir. Bu tabirle 

442. Bkz. 	 s. 28; ihnu's-Ş alall'tan naklen el-Cez'a'irI, Tevcihu'n-nazar, s. 148. 

443. Bkz. Nubbetu'l-fiker ş erhi, s. 39. 
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neyin ifade edilmek istendi ğ i veya onun hangi çe ş it hadislere delâlet 
ettiğ i, onu bizzat kullananlar taraf ından aç ıklanmad ığı  için, hadisçiler 
aras ında çe ş itli ş ekillerde izah edilmi ş  ve zaman zaman konu etraf ında 
münaka ş alar bile olmu ş tur. 

ibnu' ş —Ş ardh'a göre et—Tirmizrnin hasen sahi:4 tabirinde bir müb-
hemlik vardır. Zira hasen, sahihe nazaran daha a ş ağı  derecededir ve ara-
larında bir kusur bahis konusudur; yani birincisi, ikincisine göre kusur-
ludur. Hasen ve sahih vas ıflarının bir hadis üzerinde birle ş tirilmesi, 
yani hadise hem hasen hem de sahih denilmesi, bahis konusu olan bu 
kusurun hem isbat ı  hem de nefyi manâsma gelir: Hasen denildi ğ i zaman 
bu kusur isbat, sahih denildi ğ i zaman da nefyedilmi ş  olur. Maamafih 
bu müş kilin halli ş öyle olabilir: Hasenun ş ahihun tabiri, do ğ rudan doğ -
ruya isnadla ilgilidir. Hadis, iki isnadla rivayet olundu ğu zaman, bu 
isnadlardan birisi hasen, di ğ eri sahih olursa, bu hadise hasen sahib de-
mek do ğ ru olur. Yani hadis, bir isnada nisbetle hasen, di ğ er isnada nis-
betle sahihtir. Bununla beraber, burada kullan ılan hasen lafz ıyle, ıs-
tılah manâsmın değ il, lugat manâsm ın kasdedildi ğ ini söyleyenler de 
vardır ve akla yak ın gelmektedir444 . 

İbn Dakik el—qd (Ö. 702), ibnu' ş —ş al4ı 'm bu görü şüne itiraz ma-
hiyetinde şu fikri ileri sürer: Mahreçleri bir oldu ğu halde haklar ında 
hasen ş ahih tabirinin kullan ıldığı  hadisler gözönünde bulundurulursa, 
yukarı daki izah tarz ının müşkili halletmediğ i anlaşı hr. Filhakika et-
Tirmizi muhtelif yerlerde haza had1sun hasenun ş ab,lhun naerifuhu 
illâ min hcizii'l—vech (bu hasen sahih bir hadistir; biz onu yaln ı z 
bu yönden (yaln ız bu isnadla) biliyoruz) demi ş tir445. Bu müşkili ş öyle 
izah etmek mümkündür: Hasende sahihe nisbetle kusur bulunaca ğı  
kaydı  ş art ko şulmamış tır. Onda kusurun belirmesi veya onun kusurlu 
anlaşı lması , hasen lafz ı  üzerinde iktisarı  sebebiyledir; yani ona kusur, 
iktisar yönünden gelmi ş tir; yoksa onun asl ı  ve zat ı  yönünden değ ildir. 
Râvilerin, rivayetlerinin kabulünü gerektiren bir tak ım sıfatları  vardır 
ve bu sıfatlar muhtelif derecelerde olup, baz ı sı  baz ı sının üstündedir. 
Meselâ teyakkuz, h ıfz ve itkan sıfatları , sıdk ve yalanc ı lık töhmeti al-
tında bulunmamak gibi baz ı  sıfatlardan daha üstün derecededir. Bu 
derecedeki s ıfatların varlığı , daha üstün derecedeki s ıfatların varlığı na 

444. Bkz. 	 s. 35; el—Cezö'iri, Tevelhu'n—nazar, s. 158-159. 

445. Biraz önce de zikretti ğ imiz gibi, İbnu' ş--ş alölı , hasen ş alAt tabirinin, biri hasen, di ğeri 

sahih iki isnadla rivayet edilen hadisler için kullan ıldığı nı  ileri sürmüş -tür. Halbuki İ bn Dakik'm 

da belirttiğ i gibi et—Tirmizi bu tabiri "biz, bu hadisi yaln ı z bu yönden biliyoruz" diyerek isna-

dinin tek oldu ğunu belirtti ğ i hadisler için de kullanm ış tu. İbn Dakik'm itiraz ı  bu yöndendir. 
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engel te şkil etmez; sı dk ile hıfz ın birarada bulunmas ı  gibi. Buna göre, 
s ıdk gibi daha a ş ağı daki bir s ıfata nisbeten hadis hasen, h ıfz gibi 
daha üstün bir s ıfata nispeten de sahih olur. Bu sebeple her sahih 
hadisin hasen olduğu ortaya ç ıkar Halk ın her sahil hadise hasen demesi 
de bu yüzdendir446. 

İbn Kesir'e göre bu mesele asl ında yanlış  vazedilmiş tir. Zira husn 
ve s ı lı hat'in bir hac:liste birle ş tirilmesi, sahih ile hasen aras ında bir mer-
tebe te şkil eder. Buna göre, burada üç mertebe var demektir. Birisi, 
en yüksek mertebe olan ş alıı i.ı , ikincisi en aş ağı  mertebe olan hasen, 
üçüncüsü de bu ikisi aras ında bulunan hasen ş ahiti mertebesidir. Halk ın, 
kendisinde hem tathl ık ve hem de ekş ilik bulunan muz hakkında 
"bu, tatlı  ekş i" demesi gibi. Buna göre, et—Tirmizrnin hasen ş abilt de-
diğ i hadis, yaln ı z hasen dediğ i hadisten daha yüksek ve yalmz şatiih 
dediğ i hadisten daha aş ağı  derecededir447 . 

İbnu's—ş alah üzerine yazdığı  ş erhinde, İ bn Kesir'in 
yukarıda zikretti ğ imiz görü şüne itiraz eder ve "bu, delili olmayan bir 
hükümden ibarettir ve et—Tirmizrnin sözünden anla şı lan manâdan çok 
uzaktır" der448. Aynı  ş ekilde, İbn Ke ş ir'in görü şüne Bedru'd—Din ez-
Zerkeş i (Ö. 745) ve Hafı z İbn Hacer el—cAskailni (Ö. 852) de itiraz et-
miş ler ve "bu, üçüncü k ısmın isbatını  gerektirir; ayn ı  görüş e sahip başka 
kimse yoktur" demi ş lerdir. Buna ilaveten ez—Zerke ş i, "bunun iemda 
muhalif olduğunu, doğ ru olduğu takdirde et—Tirmizi'nin kitab ında 
çok az sahih hadisin bulunmas ını  gerektirece ğ ini, zira onun hadisler 
hakkında höza ş aWun (bu sahihtir) ibaresini çok az kullandığı nı , hal-
buki şı hhat ve husn ile tavsif etti ğ i hadislerin ço ğunun el—Buhari ve 
Muslim'in kitaplarında yer aldığı nı" ileri sürmü ş tür. Bundan sonra 
,hasen  ş ahiti tabiri hakkında kendi görü şünü de aç ıklayan ez—Zerke ş i, 
bu konuda ş öyle demiş tir: "Et—Tirmizi'nin özel surette kulland ığı  hasen 
ş atab sözü ile, teradüfü, yani iki kelime aras ındaki mana birli ğ ini kasdet-
miş  olması  ihtimal dahilindedir ve , bunu nadiren kullanmas ı  da onun caiz 
olduğunu gösterir. Nitekim baz ı  kimseler, haseni sahih gurubuna so-
kanlarm görüş lerine istinaden husnü s ıhhatle tavsif etmi ş lerdir. Onun, 
iki hal ve zaman itibariyle bir tek isnadda her iki kelimenin de gerçek 
manalann ı  murad etmi ş  olması  da mümkündür. Bu takdirde et—Tir-
mizl, bu hadisi, doğ ruluk (s ı dk) ve güvenilir olmak (emanet) bak ımından 

446. Bkz. el-gr41, et-Takyid ve'/-4üb(`rniimul-hadi ş 'in Haleb 1350 bask ı sı ) ;  s. 46; el-Cez ıV-

iri, Teedhu'n-naiar, s. 159. 

447. Ay ın yer. 

448. Bkz. et-Talcyld ve'1-izah, s. 47. 
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ş öhrete eri ş miş , veya bu haller mevcut olmakla beraber henüz tan ın-
mamış  (mestür) bir kimseden iş itmiş ; sonra bu kimse adalet bakımın-
dan daha yüksek bir mertebeye ula ş mış  ve et—Tirmizi de o hadisi bu 
adamdan tekrar dinlemi ş  olabilir. Bilahara hadisi naklederken, duruma 
göre onu iki ş ekilde (hasen şahiti olarak) tavsif edebilir. Bir çok kimse-
den rivayet olunduğ una göre et—Tirmizi, bir hadisi bir tek ş eyhten mü-
teaddit defalar i ş itmiş tir. Bir ba şka ihtimal de, et—Tirmizrnin hadis 
hakkındaki kendi görü şünün hasen, ba şkalarının görüş ünün de sahih 
(yahut bunun aksi) olarak tezahür etmesidir. Bu takdirde hadis, hase-
nin en yüksek, sahihin de ilk derecelerindedir ve et—Tirmizi, her iki 
tabiri iki ayrı  görüş e istinaden 

İbn klacer'e göre, hasen ve sahihin bir tek vas ıf içinde birle ş mesi, 
müctehidin, râvi hakkında sıhhat ş artlarını  haiz olup olmaması  yönünden 
tereddüt etmesi sebebiyledir. Ancak bu tereddüt, râvinin rivayetinde 
tek kalmas ı  halinde zuhur eder. Hadis imamlann ın râvinin halinde tered-
düt etmeleri, müctehidin, hadisi iki vas ıftan birisiyle tavsif etmesine 
imkân vermez; bu takdirde, hadisin baz ılarına göre hasen, baz ı larına 
göre de sahih oldu ğu söylenir. Ancak burada hasenun ev şabibun (hasen 
veya sahih) demek gerekirken, tereddüde delâlet eden ev harfi kald ırıhr. 
Buna göre, hakk ında hasenun ş abIluin denilen hadis, tereddütsüz olarak 
hakkında yalnız şalı iNın denilen hadisten daha a ş ağı  derecededir; çünkü 
kesin ifade, tereddüt ifadesinden daha kuvvetlidir. Bu aç ıklama, söz 

konusu hadisin isnadının tek olmas ı  halindedir. Hadisin iki isnad ı  bu-
lunması  halinde, iki vasfın beraberce bir hadis hakk ında kullanılması  
ise, biri hasen, diğeri sahih iki isnad itibar ı  iledir. Bu takdirde hakkın-
da hasenun ş abIbun denilen hadis, ferd oldu ğu halde hakkında yalnı z 
şaltillun denilen hadisten daha üstündür; çünkü isnad ın çokluğu hadisi 
kuvvetlendirir45°. 

Konunun başı nda da iş aret etti ğ imiz gibi, ileri sürülen bütün bu 
görüş ler, özellikle et—Tirmizi taraf ından kullanılan, fakat manüs ı  açık-
lanmayan bir tabirle ilgilidir. Böyle bir tabirin manâs ı  onu kullanan ta-
rafından açıklanmadıkça, hakk ında ileri sürülen bütün görü ş ler bir tah-
minden öte geçemez. 

TJASEN Ş AUTI-j GARIB — Et—Tirmizrnin bir hadisi tavsif et-
mek maksadıyle kullandığı  birle ş ik tabirlerden biridir. Diğer birle ş ik 

449. Bkz. 	 'etı cf,hu'n—na zar, s. 159-160. 

450. Bkz. Nulıbetu'l—fiker ş erhi, s. 39-40; İ bn 1:lacer'den naklen el—Cezio.'iri, Tevelhu'n—nazar, 

s. 160. 
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tabirlerde oldu ğu gibi bu tabirin manâs ı  da et—Tirmizi taraf ından aç ık-
lanmamış tır. Her ne kadar İbn Teymiye bu tabiri aç ıklamağa çalış mış  
ve bunun, hazan ş ahiti garib bir isnadla, sonra da en evvelki râviden 
sahih bir isnadla ve bir ba ş kasıyle rivayet edildi ğ ini ve böylece önce 
ş abi1.1 garib olan haberin sonra basen olduğunu ileri sürmü ş se de4", şahiic 
basen garib tabirinin iıasen ş ahiti garib tabiri ile ayn ı  manâda kullan ılıp 
kullanılmadığı na dair herhangi bir aç ıklama yapmam ış tır. Halbuki 
et—Tirmizi her iki birle ş ik tabiri de yeri geldikçe kullanm ış tır. 

1,1IY.k.  R — Râvilerin cerh ve tadilinde kullan ılan tabirlerden biri 
olup, İbn tertibine ve el—cIr4I'nin ilâvesine göre tadilin 
ikinci, ez—Zehebi'nin tertibine göre üçüncü, İbn 1:lacer'e göre de dördüncü 
mertebeye delâlet eder. Lugatta "t ıly - ru' ş —ş ey'i" denildiğ i zaman, onun 
efdali manâs ı  anla şı lır ki, bir râvi hakk ında kullan ılmas ı , o râvinin iti-
mada ş ayan bir kimse oldu ğunu gösterir452 . 

IJUCCE — Râvilerin tadili için kullan ılan ve hakkında kullanı ldığı  
râvinin, İbn Ebi Hütim tartibine göre adalet ve zabt yönünden en yük-
sek mertebede oldu ğunu gösteren bir tabirdir 4". 

451. Aynı  eser, s. 162. 

452. Bkz. 	 Tedrib, s. 230. 

453. Aynı  yer. 
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(ILLET — Illet lugatta maraz manâs ında kullanı lır ve ikinci bâbtan 
`aile - yacı llu, veya ictelle denildi ğ i zaman marigt "hastaland ı" yahut 

kiine 'edilen "hasta oldu" manâs ı  anlaşı lır. Yine bu manâda veltt 
dalleke'llahu yani la eşJbeke bic ı lletin "Allah sana bir ıllet (hastal ık) 

vermesin" denir. Bundan ba şka ıllet'in badeş  ve (ozr gibi manâları  da 

vardır ve insan ı  iş inden alıkoyan bir olay veya bir hale delâlet eder. 
(7k şı m İbn Sâbit ş öyle der: Macilleti ve ene celedun ncı bilun "benim ılletim 

(özürüm) nedir ki ok atmakta mahir oldu ğum halde (cihada katda-
mıyorum)". Illet bir de sebep manâs ında kullanılır ve taletuhu denildiğ i 
zaman sebebuhu "sebebi" manâs ı  anla şı lır. Ço ğulu ` ı le/ ve ctirt/ 

Hadis ıstılahında 	zâhirde sahih görünen hadisi zatfa u ğratan 
(15âdib) 455  anlaşı lması  güç, gizli bir kusur veya sebepten ibarettir. 

Illet, çok defa bir hadisin isnad ında, hazan da metninde vukubulur. 
İ snadda vukubuldu ğu zaman hem isnad ı , hem de metni zayıflatır; 
bazan da metne tesir etmeksizin yaln ı z isnadı  zacfa uğ rattığı  görülür. 
Meselâ güvenilir (sila) râvilerden Yaclâ İ bn `Ubeyd, Sufyân es—Sevri 
vası tasıyle ş u hadisi rivayet etmi ş tir: 

Ya(lâ İbn (Ubeyd <an Sufyân es—Sevri can <Amr İbn Dinâr `an İ bn 
cOmer cani'n—Nebiy (s.a.s.) Me: El—Beyynnl 

Bu hadisin isnadı , adalet vasfını  haiz râvilerin, ayn ı  vas ıftaki râ-

vilerden rivayetiyle muttas ıl bir isnadtır; fakat ılletli olup sahih 
Illeti, Ya% İ bn cUbeyd'in Sufyân es—Sevri vas ıtasıyle `Arar İbn 

Dinâr'dan rivayetidir. Asl ında 'Atm İ bn Dinar değ il, <Abdullah İbn 
Dinâr olmak gerekir. Zira ayn ı  hadisi Sufyân'dan rivayet eden bütün 

454. Illetin lugat manâs ı  hakkında daha geni ş  bilgi için bkz. İbn Manifır, Liscinu'l-`Arab, 

XI. 471. 

455. Kâdih , lugatta kemirmek maniisma gelen Isadl?" tan ismi fffildir. IÇadalıced—drıdu'ş—ş ecere 

"kurd ağ acı  kemirmiş" denir. 
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imamlar Sufyün'ın ş eyhini 'Abdullah İbn Dinar adıyle zikretmi ş lerdi ı . 

Bununla beraber hadisin metni yine de sahihtir 456 . 

Metinde vukubulan ıllete misal, Muslim'in 
el-Velid İbn Muslim'den naklen teferrüd etti ğ i "besmele" ile ilgili ha-
distir: 

Haddesenü Muhammed İ bn Mihrün er-Rüzi, haddesenü el-Velid 
İ bn Muslim, haddesenü el-Evzü<1. <an Katüde ennehu ketebe ileyhi 
yulsıbiruhu `an Enes İ bn Malik ennehu haddesehu kale: ş alleytu  hal-

fe'n-Nebiyy (s.a.s.) ve Ebi Bekr ve cOmer ve `Osman, fekünü yestef-
tihüne bil-hamdu li'llahi Rabbil-<ülemIn, lâ yezkurüne 

evveli k ırü'atin ve la fi ülnrihü. 

(... Enes İbn Malik rivayet etti ve dedi ki: "Hazreti Peygam-
berin, Ebü Bekr, (Omer ve `Osman' ın arkas ında namaz k ıldım. Bunlar 

namaza el-Hamdu li'llahi Rabbil-<ülemin ile ba ş lıyorlar, ne kıraatin 

başı nda ne de sonunda besmeleyi zikrediyorlard ı)"7 . 

Keza aynı  hadisi Malik İbn Enes, el-Muva!Wmda Humeyd tarik ıyle 
Enes'ten nakletmi ş tir: 

...Kumtu verü'e Ebi Bekr ve `Ömer ve `Osman; fekulluhum 
küne la yakra'u 	 iza'fteteha's-salüt 4". 

Gerek Muslim ve gerekse Malik İbn Enes tarafından nakledilen bu 

hadis metin yönünden ılletlidir. E ş-ş üficrye göre hâf ı zlar, bu hadisin 

rivayetinde Mülik'e muhalefet etmi ş lerdir; bunların başı nda Sufyün 

İbn cUyeyne, el-FezürI ve es-Sekafl gibi kimseler vard ır. Sufyün' ın 

Eyyüb'tan, Eyyüb'un da Katüde'den rivayetine göre Enes İbn Malik 

ş öyle demi ş tir: 
...Küne'n-Nebiyyu (s.a.s.) ve Ebü Bekr ve <Omer yeftetihüne'l-

kırü'ate bil-hamdu li'llahi 

(Hazreti Peygamber, Ebü Bekr ve <Omer, k ı raate  el-Hamdu li'- 
llahi Rabbil-ülemIn ile ba ş larlardı ). 

Bu rivayet, önce Fatiha ile k ıraate ba ş lanaca ğı na delâlet eder; 

fakat Fatiha'dan önce besmelenin terkedildi ğ i anlamına gelmez. Eyyüb, 

Ş ube, ed-DustuvüN, Seybün İ bn <Abdirrahman, Sacid İbn Ebi <Arübe, 

Ebü <Avüne gibi bir çok tan ınmış  hadisçi, hadisi Katüde'den bu ş ekilde 

rivayet etmi ş lerdir. Mahfüz olan da budur 459 . 

456. El-Cez.'iri, Tevelh ıt'n-nazar, s. 265-266. Hadis metni için bkz. 	 ş al;a4, III. 
10; Muslim, ş akilı,, III. 1164. 

457. Bkz. Muslim, :7.34/4, I. 299. 
- 458. Bkz. el-MusJagü, 1. 81• 
459. Bkz. 	 Teddb. s. 1.64. 
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Muslim'in ş alyWinde yer alan el—Evzaci rivayetine gelince, hadisi 
el—Evzaci'den nakleden el—Velid İ bn Muslim, her ne kadar ş eyhinden se-
macım tasrih etmi ş se de tedlisu't—tesviye ile tamnrm ş  bir kimsedir. Di ğ er 
taraftan el—Evzaci ile Katade aras ında ba şka bir kimsenin de bulunma-
dığı  sabit olsa bile, Katade gözleri görmeyen (âmâ) bir kimsedir. El-
Evzaci'ye hadisi yaz ılı  olarak rivayet etti ğ ine göre Katade bunu her 
halde birisine yazd ırmış  olacakt ır; ancak bu katibin ismi zikredilmemi ş -

tir. Hadis bu yönden de ılletlidir 46°. 

El—Hakim Eba cAbdillah en—Neysabari metin ve isnadta vukubulan 
ı llet çe ş itlerini on gruba ay ırmış  ve her birini misalletiyle aç ıklamış tır. 4" 
Biz de burada el—Hakim'e istinaden bu on grubu özetleme ğ e çalış aca ğı z. 

1. Illet çeş itlerinden biri, sened zâhiren sahih görünse bile, râviler-
den birinin hadis ald ığı  ş eyhinden semac ı  olduğunun bilinmemesidir. 
Misal: 

Haccac İbn Muhammed kale İ bn Curayc can Masa İbn cUkbe can 
Suheyl İbn Ebi Salih can ebihi can ebi Hurayra cani'n—Nebiyyi (s.a.s.) 
kale: Men celese meclisen ke ş ura fihi la ğ atuhu fekale en yakame: Sub-
haneke'llahumme ve bilyamdike la ilahe illa ente esta ğ firuke ve etabu 
ileyke illa gufira lehu ma kane fi meclisihi 

rivayetine göre Muslim, El—Bulyarrden bu hadisi 
sormuş , el—Buhari de ona ş u cevab ı  vermi ş tir: Görünü ş te güzel bir ha-
distir; dünyada bu bâbta gelen ba şka bir hadis bilmiyorum; bununla 
berabe ı  ılletlidir. Bize Masa İ bn İ smacil rivayet etti; ona Vuheyb, Vu-
heyb'e de Suheyl, cAvn İ bn cAbdillahtan rivayet etmi ş tir. Bu isnad daha 
iyidir. Zira di ğer isandta ismi geçen Masa İbn `Ukbe'nin Suheyl'den ha-
dis iş ittiğ i bilinmemektedir462 . 

2. Hadisin bir yönden musned olarak rivayet edilmesine ve bu şek-
liyle sahil olmas ına rağmen, sika ve hafız olarak bilinen kimseler tara-
fından bir ba şka yönden yap ılan rivayetinde mursel olmasıdır. Misal: 

Kabi ş a İbn cUkbe can Sufyan can Halid el—Hazza' ve cik şı m can 
Ebi K ılabe can Enes merfdan : Erhamu ummeti Eba Bekr, ve e ş edduhum 
fi dIni'llahi cOmer, ve e ş dakuhum haya'en (Osman, ve akra'uhum Ubeyy 
İbn Kdb, ve agemuhum ve'l—haram Mucaz İbn Cebel; ve inne 
likulli ummetin eminen ve eminu hazihil—umme Eba (Ubeyde. 

460. 4111 yer. 

461. Bkz. Aldrigret 	 s. 113 vd. 
462. Ayrıl yer. 	• 
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El—Wakim'e göre hadisin isnad ı  sahib olsaydı  el—Ctimicu' ş—şaldb'te 
nakledilirdi. Halbuki tIalid sahabi Enes İbn zikret-
meksizin hadisi Ebü K ılabe'den mursel olarak rivayet etmi ş  tir463. 

3. Malum bir sahabinin hadisi oldu ğu bilinmekle beraber, ayr ı  
ayrı  memleketlere mensup ravilerin birbirlerinden rivayetleri s ırasında, 
başka bir sahabiden rivayet edilmesi, hadis için bir ba şka ıllet te şkil 
eder. Mesela: 

Müsa İbn `Ukbe <an Ebi İ shak <an Ebi Burde (`an Ebihi) enne 
Rasülallah (s.a.s.) kale: İ nni le'esta ğ firu'llahe ve etübu ileyhi fi'l—yevmi 
mi'ete merratin. 

İ snadı  gören bir hadisçi, onun, sahihin ş artlarını  haiz bir isnad 
olduğunu zanneder. Medineliler küfelilerden rivayet ettikleri zaman, çok 
defa, ayaklar ı  kayar ve yukar ı da zikredilen isnadta görüldü ğü gibi, 
Ebü Burde'nin, hadisi, babas ı  Ebü Masa'l—E ş <ari'den nakletti ğ i vehmine 
kapıhrlar. Halbuki hadis, Muslim'in şald,4'inde de yer ald ığı  gibi, Ebü 

Burde tarafından el—Ağ ar el—Muzeni'den rivayet edilmi ş tir4". 

4. Yine bir sahabinin hadisi olduğu halde, s ıhhatini gerektiren ş eyin 
aç ıklan ıp hatal ı  olarak bir tabiş iden rivayet edilmesidir; öyle ki bu ta-
bignin o badisten haberi bile olmayabilir. Mesela: 

Zuheyr İ bn Muhammed `an `Osman İ bn Suleymancan Ebihi ennehu 
semica Rasüla'llah (s.a.s.) yakra'u 	 bi't—Tür. 

El—klakim'e göre bu hadiste üç ıllet vardır. Birincisi ravi ismindedir 
ve tabignin ismi (Osman Ibn Suleyman olarak zikredilmi ş tir. Halbuk 
bu 'Osman İbn eh! Suleyman'd ır. İ kincisi, isnadta can Ebihi denilmiş  
ve Suleyman (daha do ğ rusu Ebü Suleyman) kasdedilmi ş tir. Halbuki 
`Osman, hadisi babas ı  Ebü Suleyman'dan de ğ il, Nafi' İbn Cubeyr'den 
rivayet etmi ş , Nafi` de, onu babas ı  Cubeyr den almış tır. 'Üçüncü ıllet 
ise, yine isnadta <an Ebihi ennehu semi`a Rasüla'llah (s.a.s.) denilmiş tir; 
yani Ebü Suleyman' ın bu hadisi Hazreti Peygamberden i ş ittiğ i açık-
lanmış tır. Halbuki Ebü Suleyma ır'm Hazreti Peygamberle sohbeti 
yoktur; onu görmemi ş tir4". 

5. Hadisin cancane ile rivayet edilmesi ve senedinde bir ravinin 

463. Aynı  eser, s. 114. Hadisin metni için bkz. Ahmed Ibn 1.1anbel, Musned, III. 281. 

464. Bkz. Muslim, Ş ahiti, IV. 2075. 

465. Bkz. Macrifet 	 s. 115. Ez—Zuhrl'nin Muhammed Ibn Cubeyr İ bn Mut'ım- 

den, onun da, babas ı  Cubeyr'den rivayet etti ğ i metin için bkz. 	VI. 49 ve 50; Muslim, 

I. 338. 
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düşmüş  olmasıdır ki, bu ıllet, hadisin malıfûz olarak bir ba şka yoldan 
rivayet edilmesiyle ortaya ç ıkar. Mesela: 

...Yilnus can İbn Sihab can `Ali İbni'l—Huseyn can ricalin mine'l-
en ş ar ennehum kana maca (s.a..s.) zate leyletin ferumiye 
binecmin fe'stenare... 

El—liakim'in belirtti ğ ine göre, Yünus, haf ızasının kuvvetine ve 
mevkiinin yüksekli ğ ine rağmen isnadı  kusurlu zikretmi ş tir. Halbuki 
aynı  hadisi Sufyan İ bn cUyeyne, diğer rivayetlerinde Yünus, ş ucayb 
İbn Ebi Hamza, ş ahlı  İbn Keysan, el—Evza'cl ve di ğ erleri İbn ş ihab 
ez—Zuhri'den can İbn (Ablı ds kale lzaddeseni ricdlun mine'l—en ş ar isnadıyle 
nakletmi ş lerdir. Buna göre hadisteki ıllet, Yünus İbn Yezid'in isnadtan. 
İ bn cAbbas' ı  düş ürmesi yönündendir466 . 

6. Hadis, gayri musned olarak mahfüz bulundu ğu halde, bir ra-
vinin onu musned olarak rivayet etmesi, hadisin ı lleti olur. Mesela: 

...`Ali ibnu'l—Huseyn İbn Vakıd can Ebihi can cAbdillah İbn Bu-
rayde can Ebihi can <Omer ibni'l—tlattab: Kuku: Ya Rasiilallah, ma 
leke efş atruna... 

Hadis isnad yönünden ılletlidir; çünkü <Ali İbn Uaş rem onu luıd-
deşend <Ali İ bnu'l— İluseyn İbn Valcul belağani enne (Omer isna-
dıyle gayri musned olarak rivayet etmi ş tir467 . 

7. Bir ravinin hadis ald ığı  ş eyhinin ismini bir rivayette zikretmesi, 
bir baş ka rivayette de müphem b ırakmas ı dır. Mesela: 

...Ebii Silı ab can Sufyan es— Ş eyi cani'l—Haccac İbn Ferafi ş a can 
Yahya İbn Ebi Ke ş ir can Ebi Seleme can Ebi Hurayra kale, kale'n.—Ne-
biyyu (s.a.s.): El—mu'minu ğı rrun kerimun vel—faciru habbun le'im. 

Görüldüğü gibi hadis musned olarak rivayet edilmi ş tir. Halbuki 
aynı  hadisin bir ba şka rivayeti (ani'l—klaccdc İbn Ferdfişa <an Raculin 
`an Ebi Seleme isnadıyle gelmiştir. Bu isnadta hadisi can 
raculin diyerek müphem b ıraktığı  bir kiniseden nakletmi ş ; halbuki 
birinci isnadta bu kimse Yahya İbn Ebi Ke ş ir olarak isimlendirilmi ş - 
tir46g .  

8. R:ayinin idrak etti ğ i ve hadis iş ittiğ i ş eyhinden, iş itmemiş  ol-
duğu bir hadisi vasıtasız olarak o Seyhten rivayet etmesi hadisin 
ılletini te şkil eder. Mesela: 

466. Aym eser, s. 116. 

467. Aynı  yer. 
468. Aynı  eser, s. 117. 
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...Hiş ûm İ bn 'Abdullah `an Yahyö İ bn Ebi Ke ş ir can Enes İ bn 
Mölik enne'n—Nebiyye (s.a.s.) kûne izû eftara < ınde ehli beytin... 

El—liûkim'e göre hadis ı lletlidir; çünkü Yabyû İbn EM. Kesir Enes'e 
yeti şmiş  ve onu görmü ş se de, bu hadisi ondan i ş itmemiş tir. Nitekim 
hadisin bir ba şka yönden gelen rivayetinde Yalı yû, Enes'ten kendisine 
naklolunduğunu söylemi ş tir: Ahberand Hi şâm <an Yahyrı  İbn Ebi Ke ş !r 
4cile : Huddi ş tu can Enes.. . 469 . 

9. Hadisin marûf bir tarih varken, râvilerden birinin bir ba şka 
tarikla bu hadisi rivayet etmesi halinde, hadisi alan ş ahsın bu tarikla 
değ il de marûf olan tarikla hadisi nakledip gitmesidir. Mesela: 

...El—Munzir İ bn cAbdillah Can (Abdirl—`Aziz İ bn Ebi Seleme can 
(Abdillah İbn Dinûr <an İbn cOmer enne Rasülallah (s.a.s.) kûne iza'f-
tete4a' ş —ş alût köle: Sub ûneke'llahumme tebûreke'smuke ve tacûlû 
cedduk 

Hadis ı lletlidir; çünkü `Abdul—`Aziz İbn Ebi Seleme sahabi İbn 
tOmer'in hadislerini çok defa bu tarikla nakletmi ş tir. Halbuki yukar ıda 
zikredilen hadis İ bn (Omer'in de ğ il, 'Ali'nin hadisidir ve isnadı  (Abdu'l-
<Aziz İbn Ebi Seleme hadde ş enii <Abdullah İbnu'l—Fa4 cani'l—Acrac (an 
(Abdillah İbn Ebi RC ıfic can ş eklindedir. Ancak el—Munzir İbn 
cAbdillah, hadisi cAbdu'l—`Aziz İ bn EM. Seleme'nin İ bn cOmer'e ula ş an 
marûf isnadıyle nakletmi ş tir470. 

10. Hadisin bir yönden merfıl, bir ba şka yönden de mevkûf olarak 
rivayet edilmesi de onun ılletini te şkil eder. Meselâ: 

...El—Acme ş  can Ebi Sufyûn can Cûbir (ani'n—Nebiyyi (s.a.s.) köle: 
Men zah ıke fi ş alûtihi yu'idu' ş—ş alûte ve lû 

Aynı  hadis, Vekic İbnu'l—Cerröh'tan gelen rivayette Ciibir'in bir 
fetvas ı  olarak görülür ve bu bak ımdan mevkûftur: Veki"ani'l—Acme ş  
`an Ebi Sufyûn köle: Su'ile Cöbir cani'r—raculi ya?baku fi' ş —ş alöti köle: 
Yucidu' ş —ş alûte ve lö yucidu'l—vuz fı 9471 .  

El—Hökim Ebü `Abdillah, hadiste vukubulan ılletleri, yukar ıda 
naklettiğ imiz on grupta aç ıkladıktan sonra, bütün ıllet çe ş itlerinin bun-
lardan ibaret olmadığı nı , zikretnı ediğ i ba şka grupların da bulunduğ unu; 
zikrettiklerini de bu ilimde ihtisas sahipleri için misal olmak ve bunlarla 
malûl hadislerin hususiyetlerirıi tanı tmak üzere zikretti ğ ini belirtmi ş tir. 

469. Aynı  eser, s. 118. 
470. Aynı  yer. 
471. Aynı  yer. 
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Yukarı da verilen örneklerden de anla şı ldığı  gibi, hadis ilminin en 
önemli konularından birini teşkil eden ı llet meselesi, her hadisçinin ko-
layca nüfûz edebilece ğ i bir konu değ ildir. Cerh ve tadilin tamamiyle 
dışı nda kalan ve bir çok güvenilir râvilerin hadislerinde tes adüf edilen 
ı lletin472  yegane delili, bu ilme vak ıf imamlar ın birbirinden habersiz 
olarak o ı llet üzerinde ittifaklar ıdır. Bu bakı mdan ıllete vakıf bir imam, 
altın ve gümüş  gibi madenlerin k ıymetini takdir etme sanat ına sâhip 
bir sarrafa benzer. Nitekim 'Abdurrahman İbn Mehdi, kendisine itiraz 
eden ve "baz ı  hadisler hakk ında ş u sahih, ş u zayıf diyorsun; bunlar ı  
neye istinaden söylüyorsun; bu konudaki delillerin nedir ?" diyen bir 
kimseye ş u cevab ı  vermi ş tir: Sen paralar ını  bir sarrafa götürüp k ıy-
metini sorduğun zaman, o sana onlar ın sağ lam ve sahte olanlar ını  ayı -
rarak söyler ve sen ona itiraz edemez, bunlar ı  neye istinaden söylüyorsun, 
diyemezsin, i ş te bu ilim de böyledir. Sarraf ın uzun senelere dayanan ih-
tisas ı  gibi, hadisçinin de mücalese ve müzakere neticesi kazand ığı  bir 
ihtisas ı  vard ır; bu ihtisas sayesinde bir hadisin sahili veya zay ıf olduğuna 
hüküm verebilir4". 

Keza Ebn Zurca, "bir hadisi ı lletlendirmenizde istinad etti ğ iniz 
delilleriniz nedir ?" diyen bir ş ahsa ş u cevab ı  vermiş tir: Illeti olan 
hadisi sorars ın; sana onun ılletini söylerim; sonra Muhammed İbn 
Muslim İbn Vare'ye gider, bana sordu ğun hadisi ona da sorars ın; 
o da sana onun ılletini zikreder. Sonra Ebü 1.Iâtim'e gider, ayn ı  ş eyi ona 
da sorars ın. Hepimizden aldığı n cevab ı  karşı laş tırırsın. Eğ er ılletle 

cevaplar aras ında ayıı hk görürsen, her birimizin kendi görü şüne 
istinaden konu ş tuğunu anlars ın. Eğer aym cevap üzerinde ittifak gitti-
ğ imizi görürsen, o zaman bil ki, bu ilim bir gerçe ğe dayanmaktadır. 
Ş ah ıs, Ebu Zurca'n ın söylediklerini aynen yapm ış , her üçünün de, ha-
disin aynı  ılletle matlû1 olduğunu belirtmeleri üzerine "ben de ş ehadet 
ederim ki bu ilim bir ilhamd ır" demiş tir474. 

cILMU'L—HADIS—Islami ilimler aras ında en önemli ve en ş erefli 
yeri iş gal eden hadis ilmi (c ılmul—hadis), muhtelif imamlar tarafından 
çeş itli ş ekillerde taı if edilmiş tir. Bunlardan (Izzu'd—Din İbn Cemaca'ya 
göre bu ilim sened ve metnin ahvalini bildiren kanun (kaide) lardan iba-
rettir. Bu bak ımdan hadis ilminin konusu, sened ve metin, gayesi ise 
sened ve metinden sahih olanlar ını , sahih olmayanlarmdan ay ırıp bil-
mektir475 . 

472. Aynı  eser, s. 112. 

473. Bkz. es—Suyrıg, Tedrib, s. 162. 
474. Bkz. e14:1Eıkim, Mdrifet 	 s. 113. 
475. Bkz. es—Suyinj, Tedrib, s. 5; el—lsıml, XCavii`tdu't—talıdis, s. 51. 
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ibn Hacer'in tarifinde hadis ilmi, râvi ve mervinin halini bildiren 
kaideler bilgisidh 476 . 

El—Kirmni'ye göre, Hazreti Peygamberin söz, fiil ve ahvalini bil-
diren ilme hadis ilmi denir. Konusu, Hazreti Peygamberin, Allah' ın 
Rasülü olmas ı  bak ı mından zat ı dır. Gayesi ise, dünya ve ah ıret saade-
tine insanlar ı  eriş tirmektir. Ancak bu tarif, ş ümülü dolayı sıyle itiraza 
uğ ramış  ve el—K afici hayretini gizleyemiyerek "konusu Hazreti Peygam-
berin zat ı  mı ? Bu, hadisin değ il, tıbb ın konusudur" demi ş tir477 . 

Zeynu'd—Din el—graki'ye göre hadis ilmi, mertebesi yüksek, fay-
dası  büyük olan bir ilimdir; ahkam ın çoğu ona istinad eder; helal, haram 
onunla bilinir478 . 

Hadis ilmi, rivayete ve dirayete ait olmak üzere ba ş lı ca iki k ı sma 
ayr ılmış tır. El—Ekfânrnin tarifine göre, rivayetle ilgili hadis ilmi, Haz-
reti Peygamberin söz ve fiillerinin naklini veya rivayetini, zabt ını  veya 
kaydını  içine alan bir ilimdir. Dirayetle ilgili hadis ilmi ise, sunnetin 
nakli ile, onu nakleden veya haber veren kimseye isnad etmekten ibaret 
olan rivayetin esas ını , râvinin rivayet etti ğ i hadisleri semac, arz icaze 
ve bunun gibi sair tahammül yollar ından biri ile almas ından ibaret 
olan rivayetin ş artlanm, ittisal, ink ıta ve saireden ibaret olan rivayetin 
çeş itlerini, red ve kabulünden ibaret olan rivayetin hükümlerini, ada-
let ve cerh yönünden durumlar ı  ile tahammül ve eda yönünden ba ğ lı  
bulundukları  kayıdlardan ibaret olan râvilerin hal ve ş artlar ını , rivayet 
olunan hadislerin de musned, mu(cem cüz vs. yönünden s ınıflarını  bil-
diren bir ilimdir479. 

En—Nevevi'nin ifadesine göre, hadis ilminden maksat, metinler-
den anla şı lan mana ile, isnad ve ıllet bilgisinin tahkik ve tesbitidir. Zira 
ıllet, hadiste bulunan ve hadisin za`f ını  gerektiren gizli bir kusurdur; 
ve kusurun gizliliğ i dolayı sıyle hadis zâhiren sahih görünür. Bu sebeple 
hadis ilminde ıllet bilgisi, bu ilmin ba ş lıca temellerinden birini te şkil 
eder. Yoksa bu filmden maksat, sadece hadis i ş itmek, yahut i ş ittirmek, 
yahutta i ş itilen hadisleri yazmaktan ibaret de ğ ildir. Fakat hadisin 
doğruluğunu tahkik ve tesbitte itina göstermek, metin ve isnadlar ın 
manalanndaki gizliliğ i ara ş t ırmak, bunlar üzerinde durup dü şünmek, 

476. Es-Suyiiti, Teddb, s. 5. 

477. Aynı  yer. 

478. El-Ceztl'irI, Tevelhu'n-nazar, s. 20. 

479. Bkz. 	 Teddb, s. 5; el-1“sınii, Kavii` ıdu't-tal.tdiş , s. 51. Dirayet ilmi ile ilgili 

olarak verdi ğ imiz tarif el-Ekfruırnin olmakla beraber, bu tarifte yer alan tefsir mahiyetindeki 

ibareler es-Suyüti'ye aittir. 
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ona devamlı  itina göstermek, daima bilen kimselere ba ş vurmak, tahkik 
ve tesbitte güvenilir kimselerin kitaplar ını  okumak, ulaş tığı  ve faydal ı  
gördüğü neticeleri not etmek, haf ızasına ve kitabma kaydetmek, sonra 
yazdığı  ş eyleri devamlı  olarak kontrol etmek, h ıfzettiklerini, ister kendi 
derecesinde olsun, ister üstünde veya alt ında olsun, bu ilimde me ş gul 
olanlarla müzakere etmek, hadis ilminin gerçekle ş mesinde belli ba ş lı  
ş artlardan say ı lır. Bilhassa müzakere, h ıfzolunan bilginin sağ lamlaş -
ması  ve yeni bilgiler kazan ılmas ı  bakımından büyük bir önem ta şı r. 
Zira bu ilimde bilen bir kimse ile bir saatlik müzakere, bir saatlik (hat-
tâ günlerce) mütalaa ve h ıfz etmekten faydal ı dır; yeter ki bu müzakerede 
faydalanma gayesi güdülsün480 . 

(ILM—i NA2 A 	Kelimelerin ifade ettikleri lugat manas ı  yönün- 
den ele al ınacak olursa, ı lm—i nazar; (el—c ılmu'n—nazar;), inceleme ve 
ara ş tırma yolu ile insanda hasıl olan ilim veya bilgi kar şı hğı dır. Hadis 
ıstılahında ise, haberlerin, haber verdikleri konularda, ikna yönünden 
insan üzerinde b ıraktıkları  tesir olup, ancak zihni bir tetkik ve tertip 
neticesi kesinle ş ir ve bilgi halini alır. Bunu bir misalle aç ıklamak gere-
kirse, Hazreti Peygamberden nakledilen bir hadis, onu ilk i ş iten kimse 
için, getirdiğ i hüküm veya tavsiyede bulundu ğu dini veya ahlaki her 
hangi bir davran ış  yönünden ilim veya bilgi ifade eder; bir ba şka söy-
leyiş le, insanda, bu hüküm ve davran ış la ilgili bir ilim has ıl olur. Ancak 
bu ilim zannidir; kesin de ğ ildir. Kesinle ş mesi için, insanın baz ı  inceleme 
ve ara ş tırmalara, önceden sahip oldu ğu diğ er bilgilere istinaden bir ta-
kım istidlallere ba ş vurmas ı  gerekir. Bu inceleme ve ara ş tırma, hadisin 
isnad ve metni yönünden olur. isnad yönünden ara ş t ırma, onun râvi-
lerine ve ittisal yönünden durumuna taalluk ede'. Hadisin ravileri adalet 
ve zabt yönünden tam ve güvenilir kimseler midir? Sened muttas ıl 
mıdır; yani hadisi birbirinden nakleden raviler, gerçekten birbirine 
mülaki olup, o hadisi birbirinden i ş itmi ş ler midir? Arada herhangi 
bir ink ıta, kopukluk, yani bir ravi dü ş mesi var midir? Senedin herhangi 
bir ı lleti var midir? 

Metinle ilgili araş tırma ise, onun, Hazreti Peygamberden rivayet 
edilen di ğer hadislere, ummumi manâ yönünden uygun olup olmad ı -
ğı nı  ortaya ç ıkarmak gayesine yöneliktir; çünkü herhangi bir ayk ırı -
lık, hadisin ş âz olduğu neticesini do ğurur. 

İş te, hadisin hem isnad ve hem de metin yönünden böyle bir ara ş -
tırmaya tâbi tutulmas ı  neticesinde, insanda kesin bir kanaat has ıl olur 

480. Bkz. en—NevevI, Ş erlı u Ş alı llı i Muslim (naukaddime), I. 47-48. 
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ve bu kanaat, hadisin red veya kabulüne taalluk eder. E ğer râvilerin 
adalet ve zabt yönünden zay ıf oldukları , isnadta ittisalin bulunmad ığı  
ve ılletli olduğu, metnin Hazreti Peygamberden rivayet edilen di ğ er 
hadis metinlerine manâ yönünden ayk ırı  düş tüğü, yani ş âz veya munker 
olduğu anlaşı lırsa, hadisin zay ıf olduğuna hükmedilir. Bu hüküm, 
insanda, hadisle ilgili olarak te ş ekkül eden bilginin tabii bir netice-
sidir. 

Hadisin metin ve isnad yönünden ara ş tırılması , insanda, yukarı -
dakinin aksi olan bir netice de do ğurabilir. Râviler adalet ve zabt yö-
nünden mükemmeldir; sened mutas ıldır; metin ş âz ve munker 
Herhangi bir ı lletle malûl de değ ildir. Bu takdirde hadisin sahih oldu ğuna 
hükmedilir. Bu hüküm de yukarı da i ş aret olunduğ u gibi, inceleme ve 
ara ş tırma neticesinde insanda has ıl olan bilginin neticesidir. 

Hadisin kabul veya red yönünden de ğerini tesbite yarayan ince-
leme ve ara ş tırma, bizim üzerinde durdu ğumuz naictri tabirinde 
geçen nazar kelimesinin tam karşı lığı dır. Zira lugatta nazar kelimesi 
gözün görme duygusuna delâlet eder ki 481 , bir ş eye yöneldi ğ i zaman, bu 
yöneliş te onun mahiyetini anlama ğ a matuf bir gaye vard ır. Bu sebeple 
el-Cevheri en-ncticiru te'emmulu' ş-şey'i bi'l-cayn (nazar, bir ş eyi gözle 
düşünmektir) demi ş tir482. Bu düş ünme tabiatiyle nazar olunan ş ey hak-
kında daha önceki bilgilere de istinaden, yeni bilgiler almak gayesine 
matuftur; bu ise, istidlâli gerektirir. 

Bu aç ıklamalardan anla şı ldığı na göre, (ı lm-i nazar, nazar ehli-
yetine sahip olan, yani ara ş tırma gücü bulunan kimselerde bulunur. 
Araş tırma gücünden maksat, üzerinde durdu ğu konuya, veya konunun 
mensup bulunduğu dala vak ıf olma kudretidir. Bu kudrete sahip ol-
mayan cahil ki ş ide nazar! ilim has ıl olmaz. Bu, hadis yönünden ş u de-
mektir: Hadis ilmine vukufu olmayan bir kimse, i ş itmiş  olduğu bir ha-
dis hakkında, ara ş tırma gücüne sahip olmad ığı  için, ilm-i nazariyi elde 
edemez, veya hadis hakk ında kabul veya red yönünden hüküm vere-
mez. 

Ilm-i nazari, hadis imamlar ı  aras ında umumiyetle haber-i ahad 
için söz konusudur. Çünkü haber-i âhâd aras ında makbul haberler bu-
lunduğu gibi, merdild haberler de vard ır. Ancak makbul olanların di-
ğerlerinden ay ırt edilmesi, haberlerin, yukar ı da açıkladığı mı z ş ekilde 
tetkik edilmelerine ba ğ lı dır. Bu bakımdan hadis imamları , umumiyetle, 

481. Bkz. 'bn Mankar, Lis ıinu'PArab, V. 215. 
482. Bkz. el—Cevheri, eş—.511m14, II. 830. 
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âhâd haberlerin ılm—i nazari ifade ettiklerini söylemi ş ler ve ilim laf-
zını  nazari lafz ıyle tahsis etmi ş lerdir. Çünkü haber—i ahadla insanda 
has ı l olan ilim zaruri veya kesin bir ilim de ğ ildir; kesinliğ i ancak naSzar'a 
bağ lıdır. Ilim lafz ını  haber—i âhâd için ho ş  karşı lamayan baz ı  kimseler 
ise, zan kullanm ış lar ve "haber—i âhâd zann ı  ifade eder" demi ş lerdir4". 
Bununla beraber, her iki tabirin kullan ıhşı  arasında büyük bir fark 
mevcut, değ ilair. Önemli olan husus, ılm—i nazari veya zan ifade eden 
hadislerin sahilı  ve makbul olanların, zay ıf ve merdild olanlar ından 
ayırt etmektir. Bu ise, hadis imamlar ı  tarafından gerektiğ i ş ekilde ya-
p ılmış tır. 

cILM—i ZAKTRI — Insanda zaruri olarak has ıl olan bilgi mana-
sma gelen ı lm—i zaruri (el—c ılmu'?—zaruri), hadis ıstılahında, rivayet edi-
len bir hadisin, kabulü yönünden insan ı  zorunlu b ırakan ve reddine 
imkân vermeyen bilgi manas ında kullan ılmış tır. Bunu bir misalle açık-
lamak gerekirse, dünyan ın herhangi bir ülkesinde bulunan bir ş ehrin 
ismini duyan bir ş ahıs, o ş ehirin varlığı nı  haber verenlerin çokluğu kar-
şı sında, onu reddetmek imkan ına sahip değ ildir. 0 ş ehri görmediğ ini, 
hatta o ş ehrin bulunduğu ülkeye hiç uğ ramadığı nı  sebep göstererek, 
kendi gözü ile görmedi ğ i bir ş eyin varlığı na inanamayaca ğı nı  ileri süre-
mez; veya o ş ehirden bahsedenleri, yahut onun varl ığı nı  haber verenleri 
yalancı lıkla itham edemez; çünkü o ş ehir hakkında haber verenlerin bir 
yerde toplanarak, asl ında bulunmayan bir ş ehrin, bulunduğu yolunda 
yalan bir haber üzerinde ittifak etmelerine ve sonra da bunu halk ara-
sında yaymalarına imkan yoktur. Böyle bir ihtimal söz konusu bile ola-
maz. Çünkü ak ıl, ister tesadüfen olsun, ister kasden olsun, yalan haber 
üzerinde böyle bir ittifak ın olabilece ğ ini kabul etmez. İş te, o ş ehirin 
varlığı yle ilgili haberlerin insanda has ıl ettiğ i bilgi, zaruri olan ve derine 
veya reddine imkan bulunmayan bir bilgidir. 

Hadis ilminde bu bilgi mutevatir haberler için söz konusu olmu ş tur. 
Hazreti Peygamber devrinden itibaren her nesilde say ı sı  bilinmeyen 
kalabahk kimseler taraf ından rivayet edilen bir haber, onu i ş iten kimse 
için, yukar ıda verdiğ imiz ş ehir misali, zaruri bir ilim veya bilgi ifade 
eder. O kimse, bunu reddetmek imkan ına sahip de ğ ildir; çünkü o haberi 
rivayet eden say ı sı  belirsiz kalabal ık toplulukların biraraya gelerek böyle 
bir haber uydurmalar ı , biraraya gelmeseler bile ayn ı  yalan haberin ri-
vayeti üzerinde birbirinden habersiz ittifak etmeleri ak ı lın kabul ede-
bileceğ i bir i ş  değ ildir. İş te bu sebepledir ki mutevatir haberler ilm—i 
zaruri ifade ederler. 

483. İ bn Hacer, Nuhbeul-fiker ş erhi, s. 29. 
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Ilm—i nazar!, yaln ız inceleme ve ara ş tırma ehliyetine sahip kimseler 
için söz konusu oldu ğu halde (bkz. (Ilm—i naiarI), ılm—i zaruri, bu ehliyete 
sahip olmayan kimseler için de söz konusudur. Çünkü ılm—i nazari, 
inceleme ve ara ş tırmaya ihtiyaç gösteren bir bilgidir; ılm—i zaruri ise, 
buna lüzum has ıl olmadan insanda vücut bulan bilgidir. Bu bak ımdan, 
mutevatir haberler, gerek isnad yönünden ve gerekse metin yönünden 
hadis ulemasm ın tetkikleri d ışı nda kalmış tır ve esasen mutevatir ha-
berler için isnad söz konusu de ğ ildir. Burada konuya en güzel misal te ş -
kil eder düş üncesiyle Kur'ân— ı  Kerimi zikredebiliriz. Kur'an! Kerim, 
Hazreti Peygambere Allah taraf ından vahyedilmi ş  bir Kitap't ır. Sahabe, 
yahut ilk Islami devrin müslümanları , bu Kitab' ı  bütün ayetleriyle 
Hazreti Peygamberden alm ış lardır. Alanlar ın sayı sı  kesinlikle bilin-
memektedir. Fakat say ılarının çokluğ u o kadar kesindir ki, ikinci nesil, 
yani tabi' ı'ın, bir ılm—i zaruri olarak bir âyetini dahi reddetmek imka-
nını  bulamamış tır. Kur'âm Kerimin rivayeti nesiller boyunca râvileri 
daha da ço ğ alarak devam etmi ş  ve zaman ımı za kadar gelmi ş tir. Bugün 
dahi hiç kimse, zaruri ilim ifade eden rivayeti dolay ısıyle tek bir âyetini 
bile reddetmek imkan ına sahip değ ildir. Çünkü yukar ı daki aç ıklama-
dan da anla şı ldığı  gibi, böyle bir reddi, ılletten sab ır' olan bir ak ıl kabul 
etmez. 
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İ  

İ BDAL— (Bkz. Bedel). 

İ cC ıTiM — Kelimelerin ashna uygun bir ş ekilde okunmasını  ve özel-
likle hadis rivayetinde, Hazreti Peygamberden i ş itilen bir hadisin ay-
nen ve i ş i tildiğ i ş ekilde nakledilmesini sa ğ lamak maksad ıyle 
1,11'dan ve Cim'den, Dal' ı  Zel'den, R ı 'yı  Ze'den, Sin'i Şı n'dan Tı 'yı  21'- 
dan, Ş ad'ı  Zad'tan, (Ayn' ı  Gayn'dan vb. şekil itibariyle birbirine ben-
zeyen harfleri birbirinden ay ırt edebilmek için nokta kullan ılmas ına 
icctım denilmiş tir. 

Her ne kadar Hazreti Peygamberin, yaz ıların noktalanmas ım 
emretti ğ ini gösteren baz ı  ı ivayetler zikredilirse de (Bkz. Rak ş ), Islam'ın 
bidayetinde henüz yeni inki ş af etmeye ba ş layan Arap yaz ı sında, bugün 
harflerde kullan ılan noktaların, muntazam bir ş ekilde kullanılmadığı  
ve bu i ş e gereğ i gibi itina gösterilmedi ğ i anlaşı lmaktadır. Zamanı -
mıza kadar intikal eden tarihi oldukça eski yazma eserlerde bu husus 
açıkça görülmektedir. Nitekim mutezilenin hadisçilere kar şı  yönelttik-
leri hijeumlarında da buna delâlet eden şu sözler yer al ır:"... Bir'  aşka 
hadisçi SeVatin ve Sebcine'den rivayet eder; fakat asl ında bunlar Ş ube 
ve Sufyrı n' dir f 3484.  

Yine tarihi bir olaydan bahsedilirken, noktas ı z olarak yaz ılan bir 
mektubun, Hazreti cOsmân' ın katline kadar varan hadiselere sebep ol-
duğu zikredilir. Hazreti `Osman, M ı sır valisi `Abdullah İbn Sa`d İbn 
Ebi SerVa yazdığı  bir mektupta, Mı sır'a tayin etti ğ i Muhammed İbn 
Ebi Bekr hakk ında izit e ıVekum fa'bbilüh (size geldiğ i zaman onu kabul 
edin) demiş tir. Fakat noktas ız olarak yaz ılan fa'lcbilidı  (onu kabul edin) 
ibaresi, muarızlar tarafından fa'Istulüh (onu öldürün) ş eklinde okunmu ş  
ve büyük bir fitneye sebep olmu ş tur"5. 

484. İbn Kuteybe, Te'vilu mut ı telifi'l4adiş , s. 12. Meşhur hadis imamlanndan olan Şube ve. 

Sufyân, isimlerinin yanlışı nda nokta kullanılmadığı  takdirde, 77 rakanuna delâlet eden sel ı `a 

ve seb`in ş eklinde okunmas ı  ihtimali vardır. 
485. Baz ı  haberlerden ö ğrendi ğ imize göre `O ş mân İ bn `Affan, hilâfetinin ikinci senesinde M ı -

sır valisi 'Al= İ bnu'l—Vış 'ı  azlederek yerine 'Abdullah İ bn Sa`d İ bn Ebi Serh: ı  tayin etmiş ti. 
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İ ncil'de <Isâ (a.s.) hakk ında gelen ente nebiyyun velledtuke mine'l-
Betül (sen, bâkire bir kad ın (Meryem) dan dünyaya getirdi ğ im bir pey-
gambersin) ibaresi, hristiyanlar taraf ından ayn ı  ş ekilde yanlış  oku-
nup tahrif edilmi ş  ve ente buneyye veledtuke mine'l—Betül (sen bâkire 
bir kadın (Meryem) dan benden olma bir o ğulsun) denilmi ş tir4". 

Hazreti Peygamberden rivayet edilen hadislerde bu çe ş it yanlış hk-
lara meydan vermemek için, onlar ın iccâm ve icrâb yönünden tesbit ve 
takyid edilmesi, özellikle bu sahaya yeni girmi ş  olanlar için gerekli 
görülmü ş tür. 

İ CAZE — İ caze veya icazet, "bir nesneyi reva ve mak ıll görmek 
ve düstür vermek ve münasib tutmak manâsma müstameldir...", 
keza "bir maddenin cevaz ına imza ve takrir eylemek manâs ına müs-
tameldir"487 . 

İ bım' ş—ş alâh'ın lugatçı  Ebu'l—Huseyn Ahmed İ bn Fâris'ten nak-
lettiğ ine göre icaze, hayvan veya arazi sulamak için al ınan suya deli-
let etmek üzere kulland ıkları  cevaz kelimesinden mü ş takt ır. Nitekim 
isteceztuhu fe—ecazeni denildiğ i zaman, "ondan su istedim; o da bana 
hayvan ve arazi sulamak için su verdi" manâs ı  anla şı hr488. Ilim talebi 
de böyledir ve isteceztu'l—calime cihnehu fe—yuclzunl (âlimden ilmini 
bana bağış lamas ını  istedim, o da bana ba ğış ladı) denilir. Buna göre 
bir kimsenin eceztu fulönen mesmiicati demesi, semâ yolu ile ald ığı  ha-
hadislerin rivayetini fulân kimseye ba ğış laması  manâsma gelir ki, bu 
bağış lama, bir bak ıma izin vermek manâsmda kullan ılmış  olur489 . 

İ caze, semâc, arz — k ıra'a gibi hadis tahammül yollar ından biridir. 
Umumiyetle ş eyhe hitaben râvi cihetinden gelen ve "senin fulân ve 

Ancak 'Abdullah, halk tarafında sevilmiyor, çe ş itli hoşnutsuzluklara ve ş ikâyetlere sebep olu-

yor; azli hususunda halifeye yap ılan bütün müracaatlar ise neticesiz kal ıyordu. Nihayet 700 

kiş ilik bir heyet Mışı r'dan Medlne'ye gelerek halife nezdinde te ş ebbüse geçince 'Abdullah az-

ledilmiş  ve yerine Muhammed İ bn Ebi Bekr tayin edilmi ş tir. Söylendiğ ine göre, heyet bu neti-

ceyi aldıktan sonra geri dönmü ş , yolda karşı laş tıkları  ve şüpheye dü ş erek üzerini arad ıkları  bir 

ş ahs ın halifenin habercisi oldu ğunu ve 'Abdullah İ bn Sa`d İ bn Ebi Sertı 'a hitaben yaz ılmış  bir 

mektup ta şı dığı m da öğ renmi ş lerdir. İş te bu mektupta yer alan ibareler noktas ızdı  ve "Muham-

med İbn Ebi Bekr, fulân ve fulan sana geldikleri zaman onlar ı  kabul et" ş eklinde okunabildiğ i 

gibi "onlar ı  öldür" ş eklinde de okunabilirdi. Nitekim heyet, bu ibareleri yanl ış  okumuş  ve Medi 

ne'ye geri dönmüş tür. O sırada Basra'dan ve Küfe'den gelen di ğ er heyetlerle birle ş erek halifenin 

evini muhasara etmi ş ler ve halifeyi öldürmü ş lerdir. Bu olaylar hakk ında bkz. İ bn Kuteybe, 

ve's-siy ılse, s. 37. Keza bkz. es-Suyüti, Tedrib, s. 287. 

486. Es-Suyüti, Tedrib, s. 287. 

487. Bkz. Kamus tercemesi, II. 787. 

488. `Uliimu'l-4tadt", s. 145; keza bkz. 	el-Ba ğ diidi, 	 s. 311-312. 

489. Es-Suyliti, Tedrib, s. 268. 
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fulân kitaplar ında yer alan hadislerini rivayet edeyim mi?" tarz ında bir 
istek olarak ortaya ç ıkan izin talebi, ş eyhin "onları  rivayet etmen için 
sana icazet verdim" demesiyle, hadis tahammülü gerçekle ş miş  olur. M-
vinin, bu hadisleri ş eyhten dinlemesi veya ona arzetmesi art ık söz 
konusu değ ildir. Bununla beraber, Ş ube, İbrahim Ebü Na ş r 
el—Va'ilI, Ebu' ş —Ş eyi el—I ş bahani gibi baz ı  hadis imamlarıyle, fukaha-
dan kluseyn, el—MaverdI, Ebü Bekr icazet yolu 
ile ahnan hadislerin rivayetini tecviz etmemi ş ler, bu yolla gelen hadis-
lerle amel etmenin caiz olmad ığı nı  ileri sürmüş lerdir. Yukarda ismi 
geçen Ş ube "e ğer icazet caiz olsayd ı , ilim talebi için yap ılan seyahat-
lar bat ıl olurdu" demi ş ; bazı  fakihler ise, "sana benden i ş itmediğ in ş e-
yin rivayeti için icazet verdim" demenin, "benim üzerime yalan söy-
leniene izin verdim" manasma gelece ğ ini, halbuki ş eriatın i ş itilmeyen 
ş eyin rivayetini mubah kar şı lamadığı nı  ileri sürmüş lerdir. Baz ı  rivayet-
lere göre bu görü şe sahip olanlar aras ında eş —Ş afici, Ebü Hanife, Ebü 
Yusuf, Malik ve İbn gazm bulunmaktad ır49°. 

Bununla beraber ço ğunluk icazetin caiz oldu ğunu kabul etmi ş tir. 
Konu ile ilgili olarak ihtilaflar ı  da zikreden el—tlatib el—Ba ğdadi ş öyle 
demektedir: " İ cazetle rivayet edilen hadisler üzerinde ihtilafa dü ş tüler. 
Baz ıları  bunların sahih oldukları  görüş üne bağ landılar; baz ıları  da red-
dettiler; fakat kabul edenler daha çoktur. Sonra, bunlar ı  kabul edenler, 
ahkâma taalluk eden hadislerle amel etmenin vücübu üzerinde ihtilafa 
düş tüler. Zâhiriyye mezhebine mensup olanlarla, müteahh ıründan 
Zâhiriyyeye tabi olanlar, icaze yolu ile rivayet edilen hadislerin, mursel 
olan ve meçhul kimselerden rivayet edilen hadisler hükmünde oldu ğunu 
ileri sürerek bu hadislerle amel etmenin caiz olmad ığı nı  söylediler. Fa-
kat uleman ın çoğu bunlarla amelin vacib olduğu görüşündedir"4". 

İ cazetin s ıhhati üzerindeki görü ş  için, Hazreti Peygamberin ma ğ azi-
sinden <Abdullah İbn Cahş  hadisini asıl olarak göstermi ş lerdir. Rivayete 
göre Hazreti Peygamber, 'Abdullah İbn Calış 'ı  Nable'ye göndermiş  ve' 
ona "bize Kurey ş le ilgili bir haber getirinceye kadar orada kal" demi ş , 
fakat sava ş  için emir vermemi ş tir. Yaln ız, Hazreti Peygamber ona 
nereye gidece ğ ini söylememi ş , eline kapalı  bir yazı  vererek "adamlaruala 
beraber ç ık. İki gün yürüdükten sonra yaz ıyı  aç ve sana emrettiklerimi 
oku, sonra onlar ı  yerine getir. Adamlar ından hiçbirini seninle beraber 
gitmesi için zorlama" demi ş tir. <Abdullah iki gün yürüdükten sonra 
yazıyı  okumuş  ve Nalde'ye giderek R.urey ş 'le ilgili haberler toplamak 

490. Bkz. es—Suyi41, Tedrtb, s. 256. 

491. Bkz. el—K ıftıye, s. 311. 
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hususundaki Hazreti Peygamberin emrini ö ğ renmiş tir. Bunun üzerine 
adamlarına ş öyle demiş tir: " İ çinizden ş ehid olmak isteyen varsa benimle 
beraber gelsin; çünkü ben hazreti Peygamberin emrini yerine getire-
ceğ im. Eğer benimle birlikte gitmek istemeyen varsa geri dönsün zira 
Hazreti Peygamber gitmeniz için sizi zorlamaktan beni menetti". Adam-
larının hepsi de (Abdullah'la beraber yola devam etmi ş lerdir492 . 

Yukarı da özet olarak verdi ğ imiz bu hadise, icazetin sahih olduğuna 
delil gösterilmek için zikredilmi ş tir. 

icazetin s ıhhati üzerindeki görü ş  ayr ı lığı  yan ında, bir de, genel-
likle kabul edilse bile, onunla amel etmenin gerekli olup olmad ığı  hu-
susunda görü ş  ayrı lıklar' bulunduğunu yukarıda kaydetmi ş tik. İ cazetle 
amel etmenin gerekli oldu ğu görü ş üne sahip olanlar, bu konuda yine 
Hazreti Peygamberin bir hadisine dayan ırlar. Hazreti Peygamber, 
Bera'e süresini bir sahifeye yazarak onu Ebâ Bekr'e vermi ş , ondan <Ali 
İbn Ebi Tâlib alm ış , fakat birbirlerine okumam ış lardır. Sonra da ayn ı  
sûre Mekke'ye var ı ldığı nda halka bu sahifeden okunmu ş tur. Bu da bir 
icazet ş eklidir ve hükmün sübût bulu ş unda icazet, semâ mertebesinde 
olmuş tur493 . 

mütekaddimündan icazeti kabul eden ve onunla amel 
etmenin gerekli oldu ğunu söyleyen kimselerin bir listesini verir. Bun-
lar aras ında el—Hasan el—Ba şri, Nafi,' İbn ş ihab ez—Zuhri, Rabia İbn 
Ebi <Abdirralrman, Yal ı ya. İ bn Sacid el—En ş arl, Katade, Meklı fd eş- 

Ebân İbn Ebi (Ayya ş , Eyyâb es—Salrtiyani, Hi ş am İbn `Urve, 
Yalıya İ bn Ebi Kesir, Man ş ar İbnu'l—Mdtemir, `Ubeydullah İbn Ebi 
Cacfer, 1-layve İ bn ş urayb, ş ucayb İ bn Ebi Hamza, el—Evzaci, İ bn Ebi 
Zi'b, Malik İbn Enes, Sufyân es—Sevri gibi bir çok tan ınmış  imamlar 
vardır494 . 

Burada ş u hususa da iş aret etmek yerinde olacakt ır: İ cazet umumi-
yetle kabul edilmi ş  olmakla beraber, bu metoda kolay ve me ş akkatsiz 
hadis alma yolu olarak bak ı lmamas ı  gerekti ğ i de gözönünde bulundurul-
muş tur. Mesela yukar ıda icazeti kabul edenler aras ında ismini zikret-
tiğ imiz Malik İ bn Enes'e alimin " ş u benim kitab ımdır; onu al ve içinde-
kileri benden rivayet et" demesini nas ıl karşı llyorsun, denildiğ i zaman, 
Malik ş u cevab ı  vermi ş tir: "Bunu caiz görmüyorum. Baz ıları  böyle 
yap ıyorlar; fakat ben ho ş lanmıyorum. Bunlar az zamanda pek çok hadis 

492.Arca eser, s. 312-313. 

493.Aynı  yer. 
494.Aynı  yer. 
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yüklenmek istiyorlar' 495, Bundan anla şı lıyor ki verilecek icazet, ehil 
olmayan, bu yolda me ş akkate katlanmak ve hizmet etmek istemeyen 
kimseler için de ğ ildir. Bu sebepledir ki Mülik İ bn Enes, bu vasfa sahip 
olan bir kimseye icazet vermekten çekindi ğ i zaman "biri kiliseye hiz-
met etmek de ğ il, kı ssis olmak sevdas ında" der; ve mesel olarak zikret-
tiğ i bu sözler, o ş ahs ın, icazete dayanarak hadis ö ğ renmek yorgunlu ğu-
na ve seyahat me ş akkatine katlanmaks ızın, ülkesinin fakihi ve şehri-

nin nmhaddisi olmak hevesinde bulundu ğunu açıklamak ister' 96. Bununla 
beraber baz ı  haberlerden ö ğ rendiğ imize göre, icazet, çok defa hadis 
alma iş ini kolayla ş tırmış  ve bu maksatla yap ılan seyahatlar ı  azaltmış -
tır. Sufyân İbn cUyeyne anlat ır: İ bn Sihâb ez—Zuhri'nin yan ında idim. 
Elinde üç kırtasla ibn. Curayc geldi. K ırtaslar ın içinde ve d ışı nda hadis-
ler vardı . Ez—Zuhrrye- "bunu senden rivayet edeyim mi ?" dedi. O da 
"evet" diye cevap verdi. Bunlardan hangisine hayret edece ğ imi bile-
medim. Birisi "bunu senden rivayet edeyim mi?" diyor, öbürü de "evet" 
diye cevap veriyor497 . 

Sufyân İ bn <1.1yeyne'nin hayretinin, ez—Zuhri'nin k ırtasta 
yaz ı lı  olan hadislerin kendi hadisleri olup olmad ığı na bakmamas ından 
ve İ bn Curayc' ın da bu hadislerin rivayeti için icazet talebinde bulun-
masından ileri geldiğ ini söyler. Bununla beraber, durumu aç ıklamak 
maksad ıyle ileri sürdü ğü ihtimal de akla yakındır: "Herhalde ez—Zuhri 
kırtastaki hadisleri biliyordu; belki de bunlar ı  bizzat kendisi yazm ış tı . 
Bu sebeple bakma ğ a lüzum görmedi. Yahutta İbn Curayc'ın, kendisine 
ait olmayan hadisler için icazet istemiyece ğ ini biliyordu"4". 

Buna benzer misalleri ço ğaltmak mümkündür. Bundan ç ıkan ne-
tice şudur ki icazet baz ı  hadisçilerin muhalefetine ra ğmen, çoğunluk 
tarafından bol bol kullanılmış tır. 

İ CAZE 'ÂMME — İ cazetin, umum vasfı  ile, belirli olmayan kimse-
lere verilen bir ş eklidir. Bu çe ş it icazetlerde, icazeti veren kimse eceztu'l-
muslintine (müslümanlara icazet verdim), yahut eceztu kulle ahadin 
(herkese icazet verdim), yahutta eceztu ehle zemanl (zaman ımda yaş a-
yan herkese icazet verdim) gibi tabirler kullan ır. Bu tabirlerde görül-
düğü gibi, ortada icazetin verildi ğ i belirli bir kimse yoktur; fakat "müs-
lümanlara", "herkese", "zaman ımın insanlarına" denilmek suretiyle 
umuma delâlet eden bir ifade kullan ılmış tır. 

495. Aym eser, s. 316. 

496. Aynı  eser, s. 317. 

497. Aynı  eser, s. 314. 

498. Ayni yer. 
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İ cazetin bu çe ş idi, ilı nu's—ş alül;ı 'm ifadesine göre, müteahh ırûn 
aras ında ve tabiatiyle icazeti bir as ıl olarak kabul edenler taraf ından 
söz konusu edilmiş , ancak cevaz ı  üzerinde görü ş  ayrı lığı  has ıl olmuş tur. 
ibnu's—Ş alülfın bu konudaki münaka ş aya i ş tirak ederek "e ğer um ılm 
ifade eden sözler yerine 'fulân beldenin ilim talebesine icazet verdim' 
gibi belirli bir hududa delâlet eden sözler kullan ılmış  olsaydı , kabule 
daha çok yak ın olurdu" demesinden anla şı lıyor ki, o da icazetin daha 
önceki tabiı lerle verilmesine taraftar görünmemektedir 499. Nitekim 
Ebu't—Tayyib et—Taberi ve Ebü Bekr icaze <c-intme'ye 
cevaz verdiklerini kaydettikten sonra, kendi görü ş ünü açıklamış  ve ken-
disine uyulan imamlardan hiçbirinin bu icazeti kulland ığı na dair bir 
ş ey iş itmediğ ini söylemi ş tir. ibnu' ş —ş alül.ı 'a göre icazet, zaten zay ıf 
bir tahammül yoludur; belirli olmayan ve umum ifade eden tabirlerle 
bu zafiyet bir kat daha artmaktad ır"9. Bununla beraber İ bn Hacer, pek 
çok kimsenin icaze camme ile rivayet ettiklerini, hattâ baz ı  hüfular ın, 
rivayet edenlerin çokluğu dolayı sıyle bunlar ı  harf s ırasına göre tertip 
edip mdcemler bile vücüda getirdiklerini söylemi ş tir501 . Yine İ bn IIa-
cer'e göre, her ne kadar müteahh ırün aras ında icaze (amme muteber bir 
metod olarak görülse bile semâcm alt ında olduğu ittifakla sâbittir. An-
cak bu çe ş it icazetler, ş üphesiz hadisin muc?al olarak rivayet edilmesin-
den hayırlıdır"2. 

İ CAZE MUCERREDE (ANPL—MUNANELE — Kitap munâvelesi 
(yani rivayet edilmesi istenen hadis yaz ı lı  bir kitab ın elden verilmesi) 
olmaksı zın verilen icazet demektir ki, ş eyhin, rivayet hususunda mücer-
red iznine delâlet eder. Bu izin, baz ı  kitap isimleri zikredilsin veya edil-
mesin, (fulân kitab ın veya bütün mesmûat ın rivayetiyle ilgili) bir beyan-
dan ibarettir. Bunun kar şı tı  munâvele ile beraber verilen bir icazet 
ş ekli olup, ş eyhin, icazetle birlikte rivayetine izin verdi ğ i kitab ı  da râ-
viye vermesidir. 

Munâvelesiz icazetin çe ş itli şekilleri vardır. Bunlar aras ında en yük-
sek olan ı , ş eyhin, eceztu (fulân kitab ın rivayeti 
için sana icazet verdim), yahut eceztu leke me' ş temelet caleyhi fihristl 

zihi (ş u fihristimin ihtiva etti ğ i kitapların rivayeti için sana icazet 
verdim) diyerek, belirli kimse için belirli kitaplar hakk ında verdiğ i 
icazettir. Genellikle icazeti kabul edenler, onun bu çe ş idini de kabul 

499. Bkz. 	 s. 136-137. 

500. Aynı  yer. 

501. Bkz. "V ı thberu'l-fiker ş erhi, s. 90. 

502. Ayn ı  yer. 
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etmiş ler, baz ıları  ise, bunun üzerinde hiçbir görü ş  ayrı lığı  bulunmadı -
ğı nı  ileri sürmü ş lerdir" 3 . 

Bu çe ş it icazetin bir ba şka ş ekli, ş eyhin, belirli kimseler için eceztu 
leke cemIca mesmacitti (sana i ş ittiğ im bütün hadislerin rivayeti için ica-
zet verdim) ve benzeri tabirlerle, ismini zikretmedi ğ i belirsiz kitaplar ı -
nın rivayeti için icazet vermesidir. Bu çe ş it icazet üzerinde, hadisçiler 
ve fakihler aras ında daha çok görü ş  ayrıhğı  çıkmış  olmakla beraber, 
çoğunluk tarafından tecviz edilmi ş  ve bu yolla rivayet edilen hadis-
lerin ameli gerektirdi ğ i söylenmiş tir5". 

Munavelesiz icazetin üçüncü ş ekli icaze<antme denilen ve ş eyhin, 
umum vasfıyle belli olmayan kimselere verdi ğ i icazettir ki, bu icazet 
ş ekli icdze cantme maddesinde ayr ı ca aç ıklanmış t ır. 

Bir başka ş ekil, ş eyhin eceztu lifulanin en yerviye <anni Kitdbe's-
Sunen (fulân kimseye Sunen kitab ını  benden rivayet etmesi için icazet 
verdim) diyerek belirli kimseye meçhul olan bir kitab ın rivayeti için 
izin vermesidir. Meçhul olan kitap "kitabu's—sunen" dir; zira ş eyh, muh-
telif kimselere ait sunen kitaplar ının râvisidir ve rivayetine icazet 
verdiğ i sunen kitab ının bunlardan hangisi olduğunu aç ıklamamış tır. 
Buna göre meçhul olan bir ş eyin rivayeti için icazet vermi ş tir. 

Bazan da ş eyh, eceztu li—Muhammed İbn Hdlid ed—Dtma ş ld en yer-
viye canni Kitdbe'l—fulan (Muhammed İbn Hâlid ed—D ımaş krye fulân 
kitab ı  benden rivayet etmesi için icazet verdim) diyerek, belirli bir ki-
tab ın meçhul kimse taraf ından rivayet edilmesine izin verir. Ancak 
ş eyhin ya ş adığı  devirde Muhammed İ bn Iiâlid ed—Dımaş ki isminde mü 
teaddit kimseler bulundu ğu halde, ş eyh bunlar ın hangisi için icazet 
verdiğ ini aç ıklamamış tır. ibnu' ş—Salâh'ın ifadesine göre bu türlü ica-
zet fâsid ve faydas ı zd ır. Aynı  zamanda bu, isimleri ve nesebleri belli 
müslümanlardan bir cemaata verilen icazetten farkl ı dır. Ş eyh, her ne 
kadar bu cemaati te şkil eden ferdleri teker teker bilmese bile, huzurunda 
hadis dinleyenleri bilmemesi kabilindendir ve sahih kabul edilirs". 
Bununla beraber, meçhul olan ş ahıs, veya rivayeti için icazet verilen 
kitap, herhangi bir karine ile bilinir ve meçhuliyet zâil olursa, o zaman 
sahîh addedilirs" 

El—cIrâkrnin, ş arta bağ li olması  dolayısıyle ayrı  bir icazet ş ekli 
olarak zikretti ğ i, İbnu' ş —Ş alâh ve ona istinaden en—Nevevi ve es—Su- 

503. İ bnu's—Ş aVnh, 	 s. 136. 
504. Aynı  eser, s. 137. 

505. Aym eser, s. 138. 

506. Bkz. es—Suyiig, Tedrfb, s. 260. 
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yfiti'nin ise, meçhule verilen icazet olmas ı  dolayı sıyle, yukarıda açık-
ladığı = dördüncü kı sı mda mütalaa ettikleri di ğer bir ş ekil de, ş eyhin 

eceztu limen yeWu fuldnun (fulân ın istedi ğ i kimseye icazet verdim) 
diyerek verdi ğ i izindir507. Bu icazette hem cehalet, hem de ş arta bağ lı  
olu ş  vard ır; cehalet dolay ı s ıyle de bat ıldır"8. Bununla beraber, Ebâ 
Ya(lâ İ bnu'l-Ferrâ' ve Ebu'l-Fail Muhammed İ bn cUbeydillah, iste-
ğ in bulunmas ıyle cehaletin ortadan kalkaca ğı  prensibine dayanarak 
bu çeş it icazetin sahih oldu ğunu ileri sürmü ş leı  diri". Yahya İ bn Ma- 

ashab ından Ebâ Bekr İ bn Ebi Ijayseme kendi yaz ı sıyle böyle 

bir icazet vermi ş tir: 

Eceztu li-EbI Zekeriyyâ Yallyâ İbn Mesleme en yerviye canni 
ahabbe man 	 semitahu minni Ebâ Muhammed el-Rüs ım 
İ bnu'l-A şbağ  ve Muhammed İ bnu (Abdi'l-Aqâ kemâ semicâhu minni 
ve ezintu lehu fi zâlik ve limen ahabbe man ashâbihi fe'in ahabbe 
en teküne'l-icâzetu li-ahadin ba(cle hâzâ fe'ene eceztu lehu zâlik bikitâbi 
hâzâ. Ve ketebehu Ahmed İ bn Ebiljayseme bi-yedihi fi Ş evv'â1 sene sit 
ve sebein ve mi'eteyn 5". 

Munâvelesiz icazetin be ş inci ş ekli, henüz meveût olmayan kimse-
lere verilen icazettir. Ş eyh, ya eceztu lifulanin ve limen yüledu lehu (fu-

lân kimseye ve onun do ğ acak çocuğ una icazet verdim) diyerek henüz 
meveût olmayanr mevcûda at ıf yapar; yahutta at ıf yapmaks ı zın icazeti 
yalnız meveût olmayana tahsis eder ve e ceztu limen yüledu lifuldnin 
(fulân kimsenin do ğ acak çocuğuna icazet verdim) der. Meveût olana 
atı fla meveût olmayana verilen icazet, di ğ erine kıyasla makbul ad-
dedilmiş tir. Bununla beraber el-Uatib, mevcilda atfedilmeksizin yaln ı z 

macdâma verilen icazetin de di ğeri kadar sahih oldu ğ unu ileri sürmü ş , 

bu konuda bir de risale telif etmi ş tir. Yine el-lJatib'e göre Mâlik ve Ebâ 
1.1anife'nin ashab ı  da meveût olmayana verilen icazetin sahih oldu ğu 

görüş ündedirler51 . 

EI-11atib, henüz ya ş ları  küçük olan çocuklar ı  da bahis konusu ede-
rek ş öyle der: "M.zi Ebu't-Tayyib et-Taberiye küçük çocuklara veri-
len icazetin sahih olup olmad ığı nı , sıhhatte ya ş  ve temyizin söz konusu 
edilip edilemiyeceğ ini sordu. Yaş  ve temyizin muteber olmad ığı nı  ve 

buna kıyasla henüz do ğmam ış  olan kimse için "sana ve do ğ acak ço- 

507. ı bnu's—Ş aMı ly, `Ulamu'l4adis, s. 138; es—Suyüti, Tedrib, s. 260. 

508. Aynı  yer. 

509. Es—Suyi4i, Tedrib, s. 261. 

510. Bkz. 	 Tevciltu'n—nazar, s. 205. 

511. Bkz. 	 Tedrib, s. 262. 
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cuğuna icazet verdim" denilmek suretiyle verilen icazetin s ıhhatini 
gerektirdi ğ ini söyledi. Buna göre icazet, icazeti veren ş ahsın, kendisince 
sahih olan ş eylerin rivayetini icazet verilen kimse için mubah görmesi-
dir. İ baha ise, hem akl ı  başı na gelmi ş  olan kimse için, hem de henüz 
bu çağ a gelmemi ş  kimse için sahihtir. Bu sebepledir ki bütün ş eyhlerimiz, 
kendi yanlar ında olmayan küçük çocuklara ya ş larının ne olduğunu sor-
madan icazet vermi ş lerdir. Her ne kadar henüz do ğmamış  kimseler için 
icazet verdiklerini görmedik ise de, e ğer birisi ç ıkıp böyle bir icazet 
vermiş  olsaydı , diğerine k ıyasla bu da do ğru olurdu" 5 ". 

Munâvelesiz icazetin alt ıncı  ş ekli, ş eyhin, henüz i ş itmemiş  veya 
tahammül etmemi ş  olduğu hadislerin, bunları  iş ittikten veya tahammül 
ettikten sonra rivayet etmesi için birisine icazet vermesidir ki, İ bnu' ş-
ş alül'm el—Râzt (Iyâz'dan nakletti ğ ine göre, bu kabil icazet ne i ş itil-
miş  ve ne de görülmüş tür. Bununla beraber müteahh ırândan baz ı  kim-
seler böyle icazet vermektedirler. Fakat do ğ ru olan, Rurtuba Kad ı sı  
Ebu'l—Velid Yunus İbn Muğ is'ten bu çe ş it icazet isteyen bir kimseye 
icazet vermekten çekinmesi ve baz ı  kimselerin de icazet isteyene "henüz 
almamış  olduğu ş eyi sana nas ı l verir" demeleridir". İş te bu görüş  
üzerine İbnu' ş —ş alâtı  ş u kaideyi vazetmi ş tir: İ cazet, mucaz (hakk ında 
icazet verilen ş ey) ı  haber vermek hükmündedir; yahutta izindir. 
Eğer haber vermek hükmünde oldu ğu kabul edilirse, elinde haberi ol-
mayan kimse bir ş ey hakkında nas ıl haber verir? Bu bak ımdan böyle 
icazet do ğ ru değ ildir. Eğer icazetin izin oldu ğu kabul edilirse, izin 
veren ş ahıs, henüz elinde bulunmayan bir malin sat ışı  için vekiline 
nas ıl izin verebilir? Böyle bir icazetin bu yönden de do ğ ru olmadığı  
görülmektedir. O halde, kendisine icazet veren ş eyhten, icazetle hadis 
rivayet etmek isteyen kimsenin, rivayet etmek istedi ğ i hadisleri ş eyhin 
icazet tarihinden önce i ş itmi ş  olmasına dikkat etmesi gerekir 514 . Aksi 
halde râvi, ş eyhin icazet tarihinden sonra i ş itmiş  olduğu hadislerini 
rivayet etmi ş  olur ki, bu takdirde icazet bat ıldır ve râvi, rivayet hak-
kını  almamış  olduğu hadisleri nakletmek durumuna dü ş müş  olur. 

Eğer ş eyh, eceztu leke md ş akka ve ma ya ş tlı ku c ındek men mesmd-
cdti (sence sahih olan ve sahih olacak olan mesmitat ımı  rivayet etmen 
için sana icazet verdim) derse, bu türlü icazet yukar ı da zikrolunandan 
farklı dır ve bununla yap ılan rivayet makbuldür Çünkü ş eyh, bu sözle 

512. Bkz. 	el-BağdI, el-Kifiye, s. 325-326. 

513. Bkz. `Ulaınu'l-hadis, s. 142. E1-1,Çlızi `Iy4'ın görüş ü hakkında bkz. 	s. 105-106. 

514. s. 142. 
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"benim icazetten önce i ş itip de sence icazetten sonra bilinen ş eylerin 
rivayeti için sana icazet verdim" demek istemi ş tir'''. 

Munâvelesiz icazetin yedinci ş ekli, ş eyhin eceztu leke muccIzati (ri-
vayeti için icazet ald ığı m ş eyleri rivayet etmen için sana icazet verdim), 
veya eceztu leke rivüyete nd ı  ucize ii rivüyetuh (rivayeti için bana icazet 
verilen ş eylerin rivayeti için sana icazet verdim) gibi sözler kullanarak 
mucâzât ını , yani icazetle alm ış  olduğu ş eyleri, yine icazetle ba ş kas ına 
vermesidir. İ bnu'l—Cevzi'nin ş eyhlerinden Ebu'l—Berakât (Abdul-
Vahhâb İ bnu'l—Mubârek el—Enmâti, icazetin asl ında zay ıf bir metod 
olduğ unu, iki icazetin birle ş mesi halinde bu zafiyetin bir kat daha art-
mış  olaca ğı nı  ileri sürerek bu çe ş it icazeti reddetmi ş , bu konuda bir de 
risale telif et ıni ş tir"6. Bununla beraber ekseriyetle bu icazetin câiz ol-
duğuna hükmedilmi ş , hattâ baz ı  kimseler, üç ve daha ziyade icazetin 
birle ş mesi halinde bile rivayeti kabul etmi ş lerdir: Rivdyetu'l — iciize 

<ani'l— icCı ze gibi. Ancak burada önemli olan mesele, icazet 
alan ş ahs ın, rivayet etti ğ i ş eyler aras ına, hakk ında icazet verilmemi ş  
olan ş eylerin de girmemi ş  olmas ına dikkat etmesidir. 

Yukarı dan beri aç ıklamağ a çalış tığı mı z icazet ş ekilleri, görüldüğü 
gibi, bazı  muhalefete ra ğmen umumiyetle kabul edilini ş  ve bu yollarla 
bir çok hadis kitab ı  nesilden nesile rivayet olunmu ş tur. Ba ş tarafta da 
kaydolunduğu gibi, icazetin bu çe ş itli ş ekilleri, ş eyhin râviye mücerred 
icazet vermesinden ibarettir. Râvinin rivayet etmek için icazetini al-
dığı  ş eyler, ona çe ş itli yollardan intikal etmi ş  olabilir. Ancak burada 
üzerinde durdu ğumuz konu, icazeti veren ş eyhin, icazete konu te ş kil 
eden hadisleri bizzat râviye vermemi ş  olması dır. Esasen munavelesiz 
icazetin manâs ı  da budur. 

İ CAZE MUKTERİ NE B İ 'L—MUNAVELE— Munâvele ile birlikte 
verilen bir icazet ş eklidir ki, munâvelesiz icazete nazaran daha s ıhhatli 
sayılmış t ır. Şeyh, râviye eceztu leke en terviye 'ama htı zCt'l—kitöb (bu 
kitab ı  benden rivayet etmen için sana icazet verdim) derken kitab ı  
da verir. E ğer râvi uzakta ise, ona yaz ılı  hadislerle birlikte bu hadis-
lerin rivayeti için biraz önce zikretti ğ imiz ibareye benzer icazet kayd ını  
da ihtiva eden bir mektup gönderir. Hadisçiler aras ında munavele ve 
mukcitebe adi altında verilen bu çe ş it icazetler büyük ş öhret kazan-
mış tır. 

515. Aynı  yer ve el—CeznrI, Tevciltu'n—nazar, s. 207. 

516. Es—Suyiıti, Tedrib, s. 265; el—CezWirl, Tevcil ı u'n—nazar, s. 207. 
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IDRAC— İ drac, lugatta bir ş eyi bir ş eye eklemek, veya idhal et-
mek, sokmak manas ında kullan ıhr Dercu'ş —şey' veya idrücu'ş — şey' 

denir ki, ikincisi daha fasihtir 517 . Hadis ıstılahında idrCı c, râvinin, rivayet 
ettiğ i hadisin isnad veya metnine hadisin asl ından olmayan bazı  söz-
ler sokmas ı dır. Hadisi bu ilave ile alan ş ahıs ise, çok defa onun fark ına 
yaramaz ve hadisin asl ııı dan olduğu zann ıyle o da ba şkasına nakleder. 
Böylece, ilk tabakalarda yap ı lmış  olan bu ilave, daha sonraki tabaka-
larda i ş in aslı  bilinmeden hadis olarak rivayet edilmi ş  olur. 

İdrüc, ancak, aynı  hadisin Hazreti Peygamberden ba ş ka isnadlarla 
rivayet edilmesi halinde anla şı lır; çünkü diğer rivayetlerde, yaln ı z 

bir rivayette görülen ilâvenin bulunmas ına imkân yoktur. Bu sebeple, 
rivayetler aras ındaki fark, daha do ğ rusu bir rivayette di ğer rivayetlere 
nisbeten görülen fazlal ık, o fazlalığı n, isnadta bulunan bir ravi tara-
fından yap ıldığı  neticesini do ğurur. 

idritc, yukarı da da iş aret etti ğ imiz gibi, ya hadisin isnadında olur: 

ya da metninde...Metinde olan ı  da, ya onun ba ş tarafında, ya ortas ın-
da, yahutta sonunda görülür. Fakat neresinde olursa olsun, idrac edil-
miş  her hadis, sahih veya hasen oldu ğu gibi, zayıf da olabilir ve bu 
çe ş it hadislere mudrec adı  verilir. (Daha geni ş  bilgi için bkz. Mudrec). 

İ IIT İ LAT— İhtilât, iftical vezninde karış mak manas ınadır. İ lı te-

lewt' ş — şey' denildiğ i zaman imtezece manas ı  anlaşı lır. Keza "bir adam ın 
akıl ve ş uüru fâsid olmak manas ına müstameldir. Akh ve şuûru fesada 
uğ ramış  kimse hakkında ilı telaN'r—raculu denir'"". 

Hadis iminde ihtilat , sika (güvenilir) kimseler olarak bilinen hadis 
ravilerinin, çe ş itli sebepler dolayı sıyle akıl ve ş uürlarmda vukua gelen 
değ i ş meler neticesi, rivayet ettikleri hadislerde çok hataya dü şmeleri 
yönünden büyük önem ta şı yan konulardan birini te şkil eder. Çünkü 
sika olarak tan ınmış  bir râvinin itıtilata u ğ radığı , yani akıl ve şutiruna 
bir hastal ık 'am olduğu bilinmezse, ibtil4tan sonra rivayet etti ğ i ,  hatalı  
hadisler, onun güven veren s ıfat ına istinaden kabul edilmek durumun-
da kalır. -  Halbuki bu sıfat ihtilat sebebiyle güven verici olmaktan ç ık-
mış , râvinin cerhini ve hadisinin reddini gerektiren bir ş ekil almış tır. 
Bu sebepledir ki hadisçiler, hadis ravilerini daimi bir kontrol alt ında 
bulundurup, ihtilat illetine tutulmu ş  olanları  hemen hadis rivayetin- 

517. Bkz. lbn Maniür, Listınu'PArab, II. 269. 

518. Bkz. Kamus tercemesi, III. 46. 
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den menetmi ş ler, onun bu hastah ğa maruz kald ığı nı  etrafa duyurarak 
ondan hadis al ınmas ını  önleme ğ e çalış mış lardır"9 . 

İ htilât, insana sonradan 'k ız olmu ş  bir ıllet olduğuna göre, hadis-
çilerin bu konuda vazettikleri kaidenin, güvenilir bir râvinin it ıtilât-
tan önceki rivayetini kabul, itıti14tan sonraki rivayetlerini ise terket-
mek olduğunu anlamak güç de ğ ildir. Hadis kitaplar ında, râvilerle il-
gili olarak gelen haberlerin bilhassa bu hususu ortaya koyduklar ı  aç ıkça 
görülür. Misal olmak üzere burada bir kaç râvi isminden bahsedece ğ iz: 

Hadisçilerin ittifakla belirttiklerine göre, `A -tü' ibnu's-Sb es-
Sekafi el-Kafi (Ö. 136), tâbiûn ulemas ından biri olmakla beraber, öm-
rünün sonlar ına do ğ ru ihtil4a maruz kalm ış  ve hâfızası  bozulmuş tur. 
Bu sebepledir ki Ahmed İbn 1-,lanbel onun hakk ında "her kim ondan 
kactimen iş itmiş se o sahihtir; ve her kim ondan hadisen iş itmi ş se hiç bir 
iş e yaramaz" demi ş tir520. Ahmed İ bn Hanbel, bu sözünde kullandığı  
kadimen lafz ıyle, `Atâ' ıun ihtilâttan önceki, hadisen lafzıyle de ihtilât-
tan sonraki halini kasdetmi ş tir, Yine bu sözden anla şı ldığı na göre 
cAW ihtilü-ttan önce güvenilir ve hadisi al ınır bir kimsedir; fakat ihti-
lâttan sonraki hali zay ıf olup hadisleri kabule sayan de ğ ildir. 

İ htil4m ba ş langıç tarihi hadisçiler için ne derece önemli ise, bu 
tarihten sonra ondan hadis alan kimselerin tesbiti de o derece büyük 
önem arzeder. Çünkü ihtil4tan önce güvenilir bir râvi olmas ı  dola-
yı sıyle hadisleri ne derece sahih ise, ihilüttan sonra mecriıh olması  do-
layı sıyle de hadisleri o derece zay ıftır ve ihtilüttan sonra ondan hadis 
alanların, sadece bu zay ıf hadisleri naklettiklerine hükmolunur. Bu 
sebeple ismi geçen cAtâ' ibnu's-Sâ'ib'ten yaln ı z Sufyin es-Seyri ve 
Şube İbnu'l-I-Jaccâc'm rivayetlerinin sahih oldu ğu ileri sürülmü ş tür; 
çünkü bu iki hadisçi, (Atâ'n ın ihti14tan önceki devrine yeti şmiş  ve sağ -
lam halinde ondan hadis alm ış tır. Baz ıları  bu iki kiş iye Hammüd İbn 
Zeyd'i, baz ıları  ise Hammüd İbn Seleme'yi ilâve etmi ş lerdir, Yahygt 
İbn Ma`In'e göre, Sufyün ve Ş ube dışı nda, `Atâ'dan hadis i ş itenlerin 
hepsi ihtilüttan sonra i ş itmi ş lerdir. El-cUls.aylI ise, ayn ı  iddiayı  Basra 

519. Ibnu' ş-Ş alülı , bu konuda müstek ıl bir eserin telif edilmedi ğ ini kaydederse de (bkz. 

s. 352), es-Suyütl, el-cIrükrden naklen müteahlurandan Haf ız Ş alülıu'd-Din el-

`AltiTnin konu ile ilgili bir telifine i ş aret etti ğ i gibi, kendisi de el-Hazimrnin latif bir kitab ını  
bizzat gördü ğünü söyler (bkz. Tedrib, s. 522). `Illiimu'/-hadis nâş iri Muhammed Rilğı b et-Tab-

briti da Ibrahim İ bn Muhammed el-Halebi (Ö. 841) nin el-iğ tibür bimen rumiye bi'l-quiirı ; adlı  
bir kitab ını , müellifin diğer iki risalesiyle birlikte ne şrettiğ ini, Ibmı 'ş-Ş alülı 'm yukar ıda zikret-

tiğ imiz ifadesine kar şı lık not olarak kaydetmi ş tir. 

520. Bkz. ez-Zehebi, MtzCı nu'l-i `tirkil, III. 70-71. 
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halkı  için ileri sürerek, tAtâ'n ın Ba şra'ya ihtilât halinde iken geldi ğ ini 
ve bu yüzden basral ıların ondan bu halde iken hadis i ş ittiklerini söy-
lemi ş tir. Bununla beraber onun Ba şra'ya biri ihtilâttan önce, biri de 
ihtilâttan sonra olmak üzere iki defa gitti ğ ini, ondan ilk gidi ş inde iş i-
tenlerin hadislerinin sahih oldu ğunu söyleyenler de olmu ş tur'''. Yine 
bu değ iş ik görüş ler arasında Sufyân İbn <Uyeyne'nin ve Hi ş âm ed-
DustuvâTnin isimleri geçmekte; baz ıları , bu iki hadisçinin tAtâ'dan 
ihtilâttan önce i ş ittiklerini söylerken, di ğer bazıları , bunun aksini id-
dia etmektedirler 522 . 

İ htilâta uğrayan hadisçilerden biri de Ebâ İ sh4 es—SebIcidir. 
Ez—Zehebrnin "ihtiyarlad ı  ve unuttu; fakat ihtilâta maruz kalmad ı" 
demesine ra ğmen523, hadisçilerin ço ğu onun bu ıllete yakalandığı nı  
söylemi ş lerdir. El—tlaliWye göre Sufyân İbn cUyeyne'nin ondan hadis 
semdı  ihtilâttan sonraya rastlad ığı  için, el—Buhürl ve Muslim Sufyân-
dan onun hadisini nakletmemi ş ierdir 524  

ihtilâta maruz kalan bir ba şka hadisçi Sdid İbn iyüs el—Cmayri 
(Ö. 144) dir. Ez—Zehebi'nin ifadesine göre Sacid güvenilir ulemadan 
biridir. Ancak sonradan haf ızas ı  bozulduğu için Yahya Ibn Sdid el-
Rattân onun zayıf olduğunu söylemi ş tir. Ş u var ki Yahyü, Sacid'e öm-
rünün sonlar ına doğru yeti ş miş  ve ihtilât halinde iken ondan hadis i ş it-
miş tir; bu sebeple onu zay ıf addediyor ve i ş ittiğ i hadisleri rivayet et-
miyordu525 . Yahyâ. İbn Sdid el—Kattan gibi islı ük el—Ezrak, Muhammed 
Ibn Ebl 'Adi, `Isa İ bn Yünus, Yezid İbn Hârün, Hülid ibn. 'Abdullah, 
cAbdu'l—Agâ.' Ibn <Abdi'l—Aclâ, (Abdul—Vâris İ bn Said, Cdfer İbn 
Suleymün, Hammild Ibn Usâme, Hammâd İbn Seleme, Salim İbn 
Nüh, Sufyân es—Sevrl, Suleymün İ bnu'l—Muğ ire, Ş ube, <Abdullah ibnu'l-
Mubrek, tAbdu'l—V5Ind İbn Ziyâd, `Abdu'l—Vahhâb es—Sekafl, Vehb 
İbn Hülid , Yezid İbn Zuray` da ondan ihtilâttan sonra hadis i şitenler-
dendir. Bununla beraber, yine ismi geçen bu hadisçilerden baz ıları , ih-
tilattan önce de ondan hadis i ş itmiş lerdir'26 . 

521. Bkz. es—Suyiki, Tedrib, s. 522. 
522. Aynı  eser, s. 523. Es—Suyilti, burada `AtWdan ihtilat halinde iken hadis i ş iten baz ı  kim-

selerin isimlerini verir Bunlar aras ında Cerit. İbn 	 İ bn `Uleyye, 

İ bn 'Asım, Muhammed İ bn Fuzayl İ bn Gazvrın ve Huşeym vardır. El—BuhrırI, Huşeym va-

sı tasıyla `Atrı'mn yalnız bir hadisini nakletmi ş tir. 
523. Bkz. 	 III. 270. 

524. Es—Suyhti, Tedrib, s. 523. Ihtilat halinde iken Ebü İ shrıh'tan hadis i ş itenler aras ında İ s-

rrı 'll İbn Yrınus, Zekeriyyrı  İ bn EbI ZA'ide, Zuheyr 1bn Mu`rıviye Zü'ide Ibn R.udrıme gibi kim-

seler vard ır. 
525. Bkz. ez—Zehebi, Miztı nu'l—i`tidtd, IL 127. 
526. Bkz. es—Suy ı-41, Tedrib, e. 523-524. 
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ihtilâta maruz kalan ve haf ızasım kaybeden daha bir çok hadisçi 
vardır. Bunlar ın hepsini burada ayr ı  ayrı  zikretmek imkans ızdır. Bu-
nunla beraber bu ıllete yakalanmış  baz ı  me ş hur hadisçilerin sadece isim-
lerine iş aret etmekte fayda vard ır. Bu hadisçiler şunlardır: Sacid İbn 
Ebi (Arübe, (Abdurrahman İbn (Abdillah İ bn (Utbe İ bn (Abdillah İbn 
Mes(fı d, Malik İ bn Enes'in ş eyhlerinden Rabi'<a er—Re'y, Salih İ bn 
Nebhân, lİusayn İbn (Abdirrahman el—Kfifi, (Abdu'l—Vahhâb s—Seka-
fl, Sufyân İ bn (Uyeyne. (ölümünden iki sene önce bu ıllete yakalan-
mış tn), `Abdurrazzâk (ölümünden önce ama olmu ş  ve telkin ile hadis 
rivayet etme ğ e ba ş lamış tır), (A.rim, Ebu R ılâbe, 11accâc İbn Muhammed 
el—A`versz7  ve diğ er baz ı  hadisçiler. 

İ kIVE VE A1JAVA.T— Hadisçilerin, üzerinde önemle durduklar ı  
konulardan biri ihve ve alı cıya (karde ş  raviler) konusudur. Baba isim-
leri bir olan hadis râvileri, çok defa asl ına vak ıf olmayan kimseler tara-
fından karde ş  oldukları  zannedilirler; halbuki baba isimlerinin benzer-
liğ inden baş ka, aralar ında hiçbir yakınlık yoktur. Ravilerin isim ve 
neseplerini tesbit etmeyi hadis ilmi yönünden zorunlu gören hadisçi-
ler, raviler hakk ında yanlış  bilgiye yol açan baba ismi benzerlikleri üze-
rinde durmu şlar, bu yanl ış lığı  önlemek için karde ş  râviler hakk ında 
biyografik eserler telif etmi ş lerdir. <Ali İbıau'l—Medini, en—Nesâ'i, Ebu'l-
<Abbâs es—Sarrâc, Muslim ibnu'l—liaceüe, Eb ıl Dâvfid, bu konuda müs-
tekıl kitap tasnif edenlerdendir. 

Burada baz ı  karde ş  ravi isimlerini misal olarak zikredebiliriz: 

Sahabeden: el—tlattab' ın oğulları : (Omer ve Zeyd; Mes(ild'un o ğ ul-
ları : (Abdullah ve (Utbe; Ş öbit'in oğulları : Zeyd ve Yezid; el—(Xs' ın 
oğulları : 'Al= ve Hi ş am. 

Tabi'ûndan: ş urakbil'in oğulları : (Amr ve Erkam; her ikisi de 
(Abdullah İbn Mes(ud'un ileri gelen ashab ındand ır. ibnu' ş—Salah' ın 
ifadesine göre İ bn Mes'ild'un ashab ı  aras ında Huzeyl ve Erkam isim-
lerinde iki ayrı  karde ş  daha vard ır ve bunların baba ismi de Surahbil'- 
dir.' 28  Bununla beraber, es-Suyüti bunun do ğ ru olmadığı nı , tarihcilerin 

527. İbn Cureyc'in ashab ından olan ljace.e İ bn Muhammed, hayatının sonlarına doğru ih-

tilâta maruz kalmış  ve Bağ dad'a son geli ş inde Yabyü İ bn Ma`In tarafından hadis rivayetinden 

menolunmuş tur. Bununla beraber, baz ı  kimseler, onun yaln ız kaldığı  bir sırada yanına girerek 

Ş u`be Ibnu'l—Ilace5.e'a ait bir hadis kitab ını  eline vermişler ve rivayet etmesini istemi ş lerdir. 

1.1ae4e hiç tereddüt etmeden bu hadisleri onlara rivayet etmi ş tir. Bkz. İ bn Hacer, Telı41. et-

Tehzlb, II. 1206. 

528. Bkz. Ibnu' ş—Ş aMb, 	 s. 279. 
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ve ensâb yazarlar ının bu isimler üzerinde görü ş  ayrılığ ma düş tüklerini 
ileri sürer'''. 

Şucayb'm o ğulları : <Amr, (Omer ve Ş dayb; el—Muğ ire İbn Şu`be'nin 
oğulları : <Urve, Hamza, Yackrıb ve el—Gıfür; Talha İbn (Ubeydillah'ın 
oğulları : Müsâ, `Isa, Yahya, cImrân ve k ızı  <A'iş e. 

Daha sonraki tabakalardan CUyeyne o ğulları : Sufyan, Adem, 
<Imrân, Muhammed, İbrahim; hepsi de hadis rivayet etmi ş tir; fakat 
aralar ında en çok ş öhrete ula ş an Sufyan İ bn <Uyeyne'dir. 

İ 'LAMU' Ş —Ş EYtl— İcianı  lugatta "bildirmek" manâsmdad ır. Ha-
dis ıst ılah ında i<larım'ş—şeyh, ş eyhin, sahip oldu ğu hadisi veya hadis 
kitab ım râviye göstererek, bunlar ın kendi semâ<1 oldu ğunu bildirmesi 
ve fakat rivayeti için icazet verdi ğ ine dair herhangi bir beyanda bulun-
maması dır. Ba ş larında İ bn Cureyc, ibnu' ş—Sabbâ ğ  eş —Ş âfici, Ebul-
`Abbâs el—Velid İbn Bekr gibi bir çok hadis, f ıkıh ve usid ehli ile Zâ-
hiriye'ye mensup kimseler, ş eyhin, "bunlar benim i ş ittiğ im hadislerdir" 
diyerek icazet verdi ğ ine dair herhangi bir ifade kullanmamas ını , râvi 
için bir çe ş it icazet telakki etmi ş ler ve râvinin bu hadisleri rivayet ede-
bilece ğ ini ileri sürmü ş lerdir. Hattâ Zâhiriye'ye mensup baz ı  kimseler, 
ş eyhin, "bunlar benim rivayetimdir" demesinden sonra "bunlar ı  ben-
den rivayet etme" sözünü ilâve etmesi halinde bile, râvinin o hadisleri 
rivayet edebilece ğ ini söylemi şlerdir. (Iy4'a göre de bu görü ş  
doğ rudur530. Keza er—Mmahurmuzi, Zâhiriye'ye mensup kimselerin görü-
şüne iş aretle ş öyle der: Ş eyhin, hadislerinin rivayeti için râviye icazet 
vermesi veya vermemesi aras ında hiçbir fark yoktur; çünkü burada 
önemli olan, muhbirin ( şeyhin), rivayet etti ğ i hadisleri kendi ş eyhin-
den iş ittiğ ini ikran ve râviye bunu ihbar ı  (haber vermesi) dir. Râvi-
nin, bu ikran i ş ittikten sonra hadislerin rivayeti için ş eyhten izin al-
mas ı  gerekmez. Nitekim bir râvi, bir şeyhten hadis i ş ittikten sonra bu 
ş eyh râviye "bu hadisi rivayet etmen için icazet vermiyorum" dese, bu 
sözün hiçbir de ğeri yoktur; ş eyh, icazet yerse de vermese de râvi bu 
hadisi rivayet edebilir. Keza ş eyhin iş ittiğ i veya arzetti ğ i hadisleri râ-
viye haber vermesi halinde, râvinin onlar ı  rivayet etmesi için ayr ıca 
izne ihtiyac ı  yoktur; hattâ ş eyh "bunlar ı  benden rivayet etme" dese 
biless ı  

Bununla beraber baz ı  hadisçiler, ş eyhin "bunlar ı  benden rivayet 
etme" demesi halinde, râvinin bu hadisleri rivayet etmesine cevaz 

529. Bkz. Tedrib, s. 428. 

530. Bkz. es—Suy-rı tl, Tedrib, s. 280. 

531. Bkz. er—lUınahurmuzl, el—Mu4addisu'l—fa şı l, s. 451. 
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vermemiş lerdir. Gerek İbnu's- Ş alâh ve gerekse ona uyan en-Nevevi bu 
görü ş ü benimsemi ş lerdir. El-Gazali de " ş eyhin bu hadisleri i ş itmiş  ol-
masına rağmen, kendisince bilinen baz ı  sebepler dolayısıyle rivaye-
tine izin vermemi ş  olabileceğ ini" ileri sürerek bu görü ş ü müdafa 
etmiş tir532 . İş te bütün bu aç ıklamalar, ic/Cnu' ş-şeyhin de, sema, arz-
kıra'a ve icaze gibi hadis tahammül yollar ından biri olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

İMLA' - imlâ, lugatta, birisi bir ş eyler yazd ırmak manüs ına gelir"'. 
Hadis ıstılah ında ayn ı  manâya delâlet etmek üzere, muhaddisin, et-
rafında bulunan ve ondan hadis dinlemek için toplanm ış  olan kimse-
lere hadis yazd ırmas ı  manasında kullanı lır 

Hazreti Peygamberin çe ş itli kabile reislerine ve yabanc ı  devlet 
erkünnı a göndermek üzere kâtiplerine yazd ırdığı  diplomatik mektup-
lar ve dinin talimi ile ilgili sair vesikalar, imlâ metodunun ilk tatbikat' 
olarak görülür. Hazreti Peygamberin vefat ından sonra, sahabe ara-
sında hadis yazd ırmayı  da içine alan bu metod, daha sonraki devirlerde 
büyük bir önem kazanarak geli ş miş  ve hadis rivayetinin ve semücm ın 
en üstün ş ekillerinden biri olmu ş tur534. 

Sahabe ile ilgili rivayetlerden ö ğ rendiğ imize göre Vâsile ibnu'l-
Eslac hadis imlâ eder, halk da önünde onun imlâ etti ğ i hadisleri yazar-
dı535. Keza tâbiünden Nüfic de İ bn Curayc'a hadis imlâ 

Müteâkıp devirlerde meclisler akdedip hadis imlâ eden imamlar 
arasında Şube İ bnu'l-Haccüe (Ö. 160), Yezid İbn Harran (Ö. 206), 
Vekic ibnu'l-Cerrah (O. 197), 'As ım İ bn `Ali et-Teymi (Ö. 221), cAmr 
İbn Merzül el-Bühili (45. 224), Muhammed İ bn İ smail el-Buhâri (O. 
256), Ebü Muslim el-Kecci (O. 292) ve Cacfer İbn Muhammed el-Fir-
yâbl (o. 301) gibi kimseler vard ır. Keza Nisâbür'da el-Hakim E b 
`Abdillah (O. 405), Ba ğdâd'ta Ebu'l-Hasan İbn RizIsnveyh, isbahün'da 
Ebü Nucaym Ahmed İbn (Abdillah (O. 430) ve İbn Mende Ebü cAbdillah 
Muhammed İbn İ shak (O. 395), Basra'da `Isa İbn Gassân, Hemedân'da 
Ebü Tahir İ bn Seleme, Merv'de Ebu' Mansür es-Sem`âni ve Ebü Haf§ 
cOmer İ bn Muhammed es-Serahsi gibi imamlar ın imlâ meclisleri büyük 
ş öhret kazanm ış tırs". 

532. Bkz. el—Mustasfii, I. 165. 

533. Bkz. Ibn Maniür, Lisrı nu'l=Arab, XV. 291. 

534. Bkz. 	 s. 218. Ibnu's—Ş alitlı  bunu ş u ifade ile belirtir: "Bilen muhaddis 

için meclisler akdedip hadis imlâ etmek müstehabd ır". 

535. Es—Suyiiti, Tedrib, s. 338. 

536. Tayyib Okiç, Ban hadis meseleleri üzerinde tetkikler, s. 96. 

537. Aynı  yer. 
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İ bnu's—ş alâtı  (Ö. 643) tan sonra 1.1âfı  Ebu'l—Fail 	(o. 806) 
nin son günlerine kadar geçen zaman içerisinde imlâ i ş inin kaybolmağ a 
yüztuttuğu görülürse de, el—cIr4rnin 796 senesinden ba ş layarak ölü-
müne kadar geçen on sene zarf ında akdetti ğ i 410 imlâ meclisiyle yeniden 
canlanmış tır. El—gr41.'den sonra o ğlu tarafından 826 senesinde vefat 
edinceye kadar 600 ün üstünde imlâ meclisi akdedilmi ş , sonra da İbn 
Hacer el--cAskaMni (Ö. 852) taraf ından vefat ına kadar devam ettiril-
miş tir. İbn Hacer'in bu müddet zarf ında binden fazla imlâ meclisi ak-
detti ğ i kaydedilmektedir5 ". Bundan sonra 19 sene müddetle imlâ mec-
lisleri yine kapalı  kalmış , 872 senesinde es—Suyüti taraf ından yeniden 
aç ılmış tır. Önce 80, sonra 50 meclis akdeden es—Suyüti, bu meclislerde 
halka hadis yazd ırmış tır"9 . 

İ mlâ meclislerinin büyük ra ğbet gördüğü devirlerde, bu meclislere 
devam eden halkın 100 bini a ş tığı  söylenir. Meselâ c_A şı m İbn <Ali el-
Vâsıtrnin meclisinde 100 binden fazla kimse haz ır bulunmu ş tur"°. 
Aynı  hadisçi ile ilgili olarak gelen ba ş ka bir habere göre de, Yalıya İbn 
Macin, kendisine "halk ın efendisi oldu" diyen bir kimseye "sus, halk ın 
efendisi iis ım İbn cAli'dir; zira meclisinde 30 bin ki ş i var" cevab ını  ver-
miş tirs41. Bu rakam dahi kalabal ığı n azametini gösterme ğe yeterlidir. 
qsı m İbn <Ali, el—Butı 5Trnin ş eyhlerindendi. 

İmlâ meclisleri, bu meclislerde haz ır bulunanların azhğı na veya çok-
luğuna göre mescid veya cami gibi kapal ı  yerlerde, yahut geni ş  mey-
danlarda akdediliyordu. Haz ır olanların çokluğu ve hadis imlâ eden mu-
haddislerin seslerinin onlara uzak bulunan kimseler tarafmdan i ş itil-
memesi halinde, sahan ın muhtelif yerlerinde mustemli denilen ve ş eyhin 
sözlerini daha yüksek ve pürüzsüz sesle tekrarlayan yard ımcılar kul-
lanılmas ı  da adet olmuş tu (Bkz. Mustemli ; keza konu ile ilgili olmas ı  
bak ımından Mu mit). 

İ NFİ laD— İnfirâd, râvinin rivayet etti ğ i hadisle tek kalmas ı  de-
mektir. Bu manâda meselâ inferede bihi fulanun can fulanin (fulân kimse, 
den rivayet etti ğ i şu hadisle infirâd etti) denir ki, o ş eyhten bu hadisi 
fulândan ba şka kimsenin rivayet etmedi ğ i anlaşı hr. Aynı  kökten gelen 
teferrud kelimesi de, yine bu manada kullan ılmış tır (Bkz. T eferrud). 

İ NKIT 	İnkıtc, İ snad zincirinden bir veya bir kaç râvi halka- 
sının düşmesiyle isnadda meydana gelen kopukluktur. Râvi dü ş mesi- 

538. Bkz. es—Suyf4I, Teddb, s. 343. 

539. Aynı  yer. 

540. Aynı  yer. 

541. Ez—Zehebi, 	 II. 355. 
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nin, isnadın başı nda, ortas ında veya sonunda ve, dü ş en râvi sayı sının 
bir veya daha fazla olmas ına göre o isnadla gelen hadis de ğ iş ik isimler 
altında zikredilir. Mursel, Mu<zal, MunkatIc gibi. Ancak inkıte, hadisi 
zayıflatan bir cerh alâmetidir. 

İ eRA.13— Arapçayı  fasih bir ş ekilde konu şmak veya söylemek ma-
nüsında kullan ılan A—R—B den mü ş tak olarak, kelimelerin do ğru ve 
ashna uygun bir ş ekilde okunmas ını  sağ layacak harekelerle ş ekil-
lendirilmesine itrab denilmiş tir. 

Hadisçiler, umumiyetle, herhangi bir kelimenin yanh ş  okunarak 
yanlış  manâ verilmesini önlemek maksad ıyle, hadis yazanlar ın, her 
kelimeyi harekelerle ş ekillendirmelerini zorunlu görmü ş lerdir. Bunun-
la beraber baz ıları , bunu ho ş  karşı lamamış lar ve sadece iltibasa mey-
dan vermemek için mü şkil olan kelimelerin ierablanmas ım, diğerinde 
ise buna lüzüm olmad ığı nı  ileri sürmü ş lerdir. Fakat do ğ ru olan ş ekil, 
her kelimenin ierab ının gösterilmesidir. Nitekim Hazreti Peygamber-
den rivayet edilen zekdt el—cenin zekU ummihi hadisi542, ierab ındaki te-
reddüt sebebiyle ihtilâf konusu olmu ş , çoğunluk zekatu ummihi ibaresini 
zekatu'l—cenin ibaresinin haberi yaparak "ceninin bo ğ azlanmas ı , anası -
nın boğ azlanmas ı dır" manüs ına gelmek üzere merfû okumu ş lardır. 
Bu manâya göre, anas ı  boğ azlandıktan sonra, ayr ıca ceninin bo ğ az-
lanmasına lüzûm yoktur. Bununla beraber Hanefiyye, zekat ummihi 
ibaresini, hazfedilen kâf cer harfinden bedel olarak mansûb okumu ş lar 
(zekate ummihi = ke—zekiiti ummihi gibi); yahut zekat el—cenin ibare-
sinin başı nda yuzekka fiili takdir ederek yuzekka'l—ceninu tezkiyeten 
misle zekati ummihi (anas ının boğ azlanmas ı  gibi, ceninin de boğ azlan-
ması  gerekir) manâs ı  vermiş lerdir. Baz ıları  da her iki ibaredeki zekat 
kelimesini mans ılb okumuş lar (zekate'l—cenin zekate ummihi gibi) ve 
yine ayn ı  manâya gelmek üzere zekkii'l—cenIne zekate ummihi (anas ı  
gibi cenini de boğ azlayın) demiş lerdir. 

Görülüyor ki, hadisin ierab ında vukubulan bir tereddüt dolay ı sıyle, 
onu mubtedâ ve haberden ibaret bir cümle kabul edip merfû okuyan-
larca, öldürülen bir di ş inin, canlı  kaldığı  takdirde cenininin de öldürül-
mesine lüzû'm olmadığı  halde, ikinci ibareyi mansüb okuyanlar, anas ı -
nın öldürülmesinden sonra ceninin de öldürülmesini gerekli görmü ş -
lerdir543 . Bu bakımdan hadislerin ierjı b ı , islâm ş erlatinin do ğ ru bir ş e-
kilde muhafaza edilmesi yönünden lüzumlu saydnu ş tır. 

542. Ebil Dâvıid, Sunen, II. 93; et—Tirmizi, Sunen, IV. 72; ibn, M5ce, Sunen, II. 288. 

543. Bkz. es—Suyüg, Tedrib, s. 288. 

168 



İ RSA. L — Lugatta göndermek manüs ında kullanılan irsül kelimesi, 
hadis ıstı lahında, Hazreti Peygamber devrine yak ın olmak bak ımın-
dan yaş ça büyük olan bir tübi'inin "Hazreti Peygamber ş öyle dedi" 
veya " ş öyle yaptı" diyerek bizzat kendisinin i ş itmediğ i veya görmedi ğ i 
söz veya fiili, do ğ rudan do ğ ruya Hazreti Peygamberden rivayet etme-
sidir. Buna göre tübici, as ıl haber kayna ğı  olan, yani hadisi kendisine 
nakleden sahabiyi atlam ış  olmaktad ır. El—Hakim Ebü <Abdillah ve 
İ bnu' ş —ş alülı 'm hadis imamlarına atfen zikrettikleri irscil tarifi budur544 . 
E ğer sahabiden sonraki tabakalardan bir veya bir kaç râvi isnaddan 
dü şürülmüş  olursa buna irsal denmez. 

Rivayet etti ğ i hadisi Hazreti Peygambere isnad eden tübi<i, ez-
Zuhri, Ebü 1.1üzim ve Yahya İ bn Sacid el—EnsürI gibi, Hazreti Peygam-
ber devrine daha uzak olmas ı  dolayı sıyle küçük yaş ta olursa, bu gibi-
lerin rivayetlerinin irsal say ı lı ') sayılamayacağı  hususunda bazı  görüş  
ayrılıklar' ç ıkmış tır. Tabi<ılnun küçüklerinden (s ığ üru't—tübiein) ol-
dukları  için ancak birkaç sahabiye yeti ş ebilen bu gibi kimselerin, ha-
dislerini çok defa kendileri gibi tübici olan kimselerden 'ald ıklarını  ileri 
sürenlerce, bunlar ın sahabi zikretmeksizin do ğ rudan Hazreti Peygam-
berden rivayetleri irsal sayilmaz" 5. Keza, Hazreti Peygamberin vefa-
tında 13 yaş larında olan İ bn `Abbas ve onun gibi küçük sahabilerin, 
hadislerinin ço ğunu büyük sahabilerden i ş ittikleri halde, bu sahabi. 
lerin isimlerini zikretmeksizin Haszreti Peygamberden nakletmeleri de 
irsal say ılmaz. Bunların isnadları  mevsül hükmündedir546 . 

Hadisçiler aras ında irsalin tarifi yukar ı da zikretti ğ imiz ş ekilde bi-
linmekle beraber, baz ı  kimselerin verdikleri tarifler ayr ı  bir rivayet 
şekli hat ırlat ır. Meselâ Yahya İbn Sackl el—Kattün'a göre irsal, bit râ-
vinin iş itmediğ i kimseden rivayetidir"7. Eğer bu râvinin tübici ve i ş it-
mediğ i halde kendisinden hadis rivayet etti ğ i kimsenin de Hazreti 
Peygamber oldu ğu belirtilmi ş  olsaydı , bu t arif, yukar ı da verdiğ imiz 
mar« tariften farks ı z olurdu. Fakat Yahya İbn Sa`id'in tarifinde zik-
redilen râvi ile, ne tâbi`i ve ne de onun, kendisini i ş itmediğ i halde hadis 
rivayet etti ğ i kimse ile Hazreti Peygamber kasdedilmi ş tir. Burada kas-
dedilenler, isnadın herhangi bir yerinde bulunan râvi ile bu râvinin 
yetiş emediğ i ş eyhinin ş eyhi mevkiinde olan kimsedir ve râvi, ru rivayet 
ş ekliyle, as ı l hadis almış  olduğu kendi ş eyhini atlamış  olmaktad ır. 

544. Bkz. nidrifet `uliimi'l—hadis, e. 25; `Ultimu'l4adiş , s. 47. 
545. Bkz. ibnu' ş —Ş aMk, `U/iimu9.—hadis, s. 48. 
546. Ayol yer. 

547. Bkz. es—Suyfrti, Tedrlb, s. 119. 
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Yahya İ bn 	irsal hakkında verdi ğ i tarifin ayn ını  
de de görürüz. El—I-Jatib der ki: "Ilim ehli aras ında ihtilâfs ı z bilinmek-
tedir ki, mudelles olmayan hadisin irsali, râvinin, muas ırı  olmayan, ya-
hut mülakat ı  bulunmayan kimseden rivayetidir. Sacid İ bnu'l—Musey-
yib, Ebü Seleme İbn `Abdirrahman, tUrve İ bnu'z—Zubeyr, Muhammed 
İbnu'l—Munkedir, el—Basan Muhammed İbn Sirin, Katade 
ve bunlar ın yaşı nda olan di ğer tabi'ünun Hazreti Peygamberden riva-
yetleri gibi..Keza tabiciın dışı nda mesela İbn Curayc' ın (Ubeydullah 
İ bn (Abdillah İ bn (Utbe'den, Malik İ bn Enes'in el—Kas ı m İ bn Muham-
med İ bn Ebi Bekr e ş—S ı ddiVtan, Hammad İbn Ebi Suleyman' ın cAl-
kame'den rivayetleri de ayn ı  ş ekildedir ve burada isimleri zikredilen-
lerin, kendilerinden hadis naklettikleri kimselerle muasaratlar ı  yoktur. 
El—Ijaccac İbn Ertat, Sufyan es—Sevri ve ş ucbe'nin ez—Zuhri'den ri-
vayetleri gibi, muas ın olup da mülaki olmad ığı  kimselerden rivayet 
edenlerle, mülaki oldu ğu ş eyhten hadis i ş iten ve ancak baz ı  hadisleri 
iş itmeden o ş eyhten irsal eden kimseler hakk ındaki hükmümüz yine 
aymdır"548 . 

Gerek Yahya İbn Sdid el—Kattan' ın ve gerekse el—Hatib'in irsalle 
ilgili bu tariflerinden anla şı lıyor ki, el-11akim'in ve di ğer hadisçilerin 
municat ı c ve m ıtcgt/ adını  verdikleri hadis çe ş itleri, di ğ erleri nazar ında 
mursel yani irsal edilmi ş  hadis nev'indendir. Zira marüf olan tarife 
göre isnadın ortas ında, daha doğ rusu tabici veya tabi`iden sonraki bir 
ravi dü ş erse, bu isnadla rivayet edilen hadise murdsatı c denir. E ğer bir-
den fazla ravi dü şer -ve bu dü ş meler birbiri arakas ına devam ederse, 
böyle bir isnadla rivayet edilen hadis de mu4a/ adını  alır. Fakat isnad-
tan sahabi dü ş erse, yani tabi% sahabiyi atlayarak hadisi do ğ rudan Haz-
reti Peygamberden rivayet ederse, bu çe ş it hadise de mursel denir. 

İ SN AD— İ snad, lugatta ya laz ı m (geçi ş siz) olarak da ğı n ete ğ inden 
zirvesine doğru tırmanmak ve yükselmek, yahutta müteaddi (geçi ş li) 
olarak yükseltmek manas ında kullanılmış tır. Bundan ayr ı  olarak, is-
nad ın bir de itimad etmek manas ı  vardır ve her iki mana, sülâsiden 
kullanılan se ı ted kelimesinin tam kar şı lığı dır. Hadis ı stılahında ise is- 

sözün, as ıl sahibine arac ılar vas ıtas ıyle yükseltilmesidir ve bu 
tarif, kelimenin da ğı n zirvesine yükselmek veya yükseltmek mana-

sından alındığı na delâlet eder. 

İ snad, ba şka milletlerde bulunmayan ve yaln ı z müslümanlara 
hâs olan bir sistemdir. İ bn Bazm' ın ifadesine göre 549, hadisin, Hazreti 

548. Bkz. el—Kiftıye, s. 384. 

549. Bkz. es. Suyüti, Tedrlb, s. 359. 
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Peygambere var ıncaya kadar muttas ıl bir ş ekilde güvenilir kimse tara-
fından, yine güvenilir kimseden rivayet edilmesi keyfiyeti, Allah' ın 
yalnı z müslümanlara hâs k ı ldığı  bir sistemdir. Her ne kadar yahudi-
lerde irsal ve iYal cinsinden isnada benzer baz ı  rivayet ş ekilleri görü-
lürse de, bunlar vas ı tasıyle Hazreti Müsa'ya yakla şmaları , bizim Haz-
reti Peygambere yakla ş mamı z gibi değ ildir. İ snad, bizi tabicön ve sahabi 
vas ı tasıyle Hazreti Peygambere yakla ş tırdığı  halde, onlar ı  Hazreti 
Müsâ.'dan ancak otuz as ır sonrası  bir devre kadar götürebilmi ş tiı  ; yani 
isnadın son bulduğu devirle Hazreti Müsa aras ında otuz as ırhk bir inkıta, 
bir kopukluk vardır. Bu bakımdan yahudilerin elinde, peygamberleriyle 
ilgili kesin ve güvenilir haberler mevcut de ğ ildir"°. 

Hristiyanlarda ise, talak ın tahrimi ile ilgili birkaç haber müstesna, 
bu vasfa sâhip bir nakıl mevcut değ ildir. Fakat yalana ve yalanc ılara 
müstenit haberler, gerek yahudilerde ve gerekse hristiyanlarda bol 
miktarda görülür"'. 

İ snad, yukarı da da i ş aret ettiğ imiz gibi, yalnız müslümanlara mah-
sus bir rivayet sistemidir. Ebü <Ali el—Ceyyönrnin belirtti ğ ine göre, 
Allah, müslümanları  diğerinden üç ş eyle ayırmış tır. İ snad, bu üç ş ey-
den biridir. Diğ er ikisi ise ensâb ve icral ı tır. El—Ijakim'in ve di ğ er imam-
ların Mataru'l—VarraVtan rivayet ettikle ı ine göre, Kur'an' Kerimden 
nazil olan ev esiiretin min c ı lmin âyeti 552  isnad ile tefsir edilmi ş tir" 3 . 

Hadis rivayetinde isnad tatbikinin daha Islam' ın ilk devirlerinde 
baş ladığı  görülmektedir. <Omer ibnu'l—tlattöb'm hadis nakleden baz ı  
kimselere, bu hadisi kimden ve ne zaman i ş ittiklerini sormas ı  ve onu 
başka kimselerin de i ş itip iş itmediğ ini araş tı rması 554, <Ali İ bn 

550. Prof. M. Tayyib Okiç, Horovitz'den naklen isnadla ilgili şu bilgiyi verir; "Horovitz, is-
nad sisteminin klasik ve ş ark eski ça ğ  literatürüne meçhul kald ığı nı  itiraf etmekle beraber, onu, 

yahudilerdeki rivayetlerin teyid sistemine benzetmekte ve men ş e itibariyle isnad ın oradan gel-

diğ ine inanmaktad ır. Horovitz, hem yahudilerde de İ shim isnadına benzer bir sistemin mevcu-

diyetine i ş aret eder, hem de İ slâm isnadımn mükemmeliyeti yüzünden, sonralar ı  yahudiler tara-

fından taklid edilmeye ba ş landığı nı  itiraf eder. Zira aynı  müellif, yahudi Talmud literatüründeki 

rivayet materyaline ait kronolojik s ıraya göre tanzim i ş inin, ancak milüdi dokuzuncu as ır son-

larında baş ladığı nı  ve bu gibi te şebbüslerin islâm devleti ülkelerinde vâki oldu ğunu ve böylece, 

isliim isnaduun yahudilerin üzerindeki tesirini aç ıkça beyan etmi ş  olur". Bkz. Baz ı  hadis mese-
leleri üzerinde tetkikler, s. 8. 

551. Es-Suyüti, Tedrib, s. 359. 
552. AlAaf süresi, 4. 

553. Es-Suyüti, Tedrib, s. 359; Rtıva`tdu't-tandfs, s. 186; el-Uatib el-Ba ğ düdi, Ş erefu as-
s. 39. 

554. Ebü İlütim İbn Hı bbn, Kitübu't-tiirih ve'l-mecrithln, v. lla. 
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lib'in, kendisine hadis nakledenleri yemine davet etmesi?", ilk isnad 
tatbikinin baz ı  iş aretleri olarak gösterilebilir. Maamafih sahabe devrin-
de, daha sonraki devirlerde görülen mükemmel isnad tatbikini aramak 
lüzumsuz gibidir. Çünkü sahabe, Hazreti Peygamberin muâs ırları dı r 
ve bunlarla Hazreti Peygamber aras ında onlara hadis nakleden ba şka 
bir nesil mevcut de ğ ildir. Her ne kadar küçük ya ş ta olan sahabilerin 
çoğu, hadisleri ya ş lı  sahabilerden alm ış larsa da, Islâm' ın bu ilk münte-
sipleri için yalan söylemek veya söylenen yalanlar ı  Hazreti Peygambere 
isnad etmek söz konusu de ğ ildir. Hepsi de (udül ve rivayetlerinde 
ş adületurlar. Bu sebeple rivayet ettikleri hadislerin garantisi olarak, 
veya do ğru rivayet edip etmediklerini tahkik etmek maksad ıyle, onlar-
dan haberlerinin kaynaklar ını  sormak lüzumsuz gibidir. Fakat sahabe 
aras ında yeti ş meğe ba ş layan yeni neslin, yani tabig neslinin hadis ri-
vayetine i ş tirak etmesi üzerine durum de ğ iş miş tir Çünkü bu nesil için-
de, sahabenin kat ıksı z, saf ve her türlü ş üpheden uzak iman ına sâhip 
olmayan kimseler de vard ır. Yalan, bu kimselerin a ğı zlarmdan su gibi 
akmaktad ır. Böyle oldu ğu içindir ki ilk defa üçüncü halife <Os ınân İbn 
(Affâ'n devrinde "fitne" ad ı  verilen kar ışı khklar ba ş göstermi ş , Hazreti 
`Os ınân ş ehid edilmiş , ş i`a, havaric, murcie, cebriyye, kaderiyye, ceh-
miyye ve mutezile gibi siyasi ve itikadi f ırkalar, mezhebler ortaya ç ık-
mış tır. Bu fırka ve mezhebler, islâm dünyas ına yeni bir tak ı m görü ş  
ve inançlar getirmi ş ; fakat bu görü ş  ve inançlar, umumiyetle, islâm 
inanç ve itikad ına aykırı  düş müş tür. Bu ayr ı lık ise, kendi mensup-
larm ı , sahip olduklar ı  görüş  ve inançlarm müdafas ında ve onlara is-
lâmi bir libas giydirilmesinde yeni bil- takım faaliyetlere sürüklemi ş ; 
içlerinde muhafaza ettikleri İ slami imamn zdf ve noksanlığı  sebebiyle-
dir ki, giri ş tikleri bu faaliyetlerde kendi yönlerinden ba ş ar ı lı  olmuş lar-
dır. Çe ş itli fırka mensuplar ının, fıtratlar ı  icab ı , kolayca ba ş ardıkları  
bu faaliyetlerin başı nda, inançlar ını  destekleyecek hadisler uydurmak 

ve bunları  Hazreti Peygambere isnad ederek halk aras ında yaymak 
geliyordu. 

İş te k ısaca aç ıklamağ a çalış tığı mı z bu durum, hadisçileri, hadis 
rivayet eden kimselerden haber kaynaklar ını  sormaya, daha do ğ rusu 
isnadlarını  daha titiz bir ş ekilde ara ş tırmaya sevketti. Çünkü ki ş i için 
neseb ne ise, haber için isnad da o idi. Hicri 110 senesinde vefat eden 
Muhammed İbn Sirin bu konu ile ilgili olarak bize şu bilgiyi vermi ş tir: 
"Bidayette isnad sormuyorlard ı . Ne zaman ki fitne zuhur etti, (hadis 
rivayet eden kimselere), bize hadis ald ığı nı z kimselerin isimlerini söy- 

555. Bkz. el—ljatib 	 s. 28; es—Zellebi, Tezkire, I. 10. 
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leyiniz, deme ğe baş ladılar. Bakıyorlar, (ismi verilen râvi) e ğer ehl—i 
sunnetten ise, hadisini al ıyorlardı ; ehl—i bidcattan ise, hadisini terkedi-
yorlardı""6 . 

Burada ş una da i ş aret etmek gerekir ki, İ bn Slrin'in bu sözü, fit-
neden önce hiç isnad kullan ılmadığ ma delâlet etmez, Ancak, yukar ıda 
da kaydetti ğ imiz gibi, sahabiler iş itmi ş  oldukları  hadisten mutmain 
olmak için, bazan kaynak soruyorlar, veya hadisi nakleden sahabi-

den ş âhid talebediyorlard ı . Fakat bu titizlik, kar şı larındaki râvinin 
doğ ruluğuna güvenememekten de ğ il, sadece kendilerini mutmain k ı l-
mak arzusundan ileri geliyordu. Yoksa isnad tatbiki, Araplar aras ında 
câhiliyye devrinde de bilinmekte ve baz ı  ş iirlerini ve hikâyelerini is-
nadlar ıyle nakletmekte idiler. Bununla beraber isnad ın sistemli bir ş e-
kilde tatbiki, yukar ı da da belirtti ğ imiz gibi, sahabenin son, tabi<fınun 
da ilk devirlerinde ve müslümanlar aras ında zuhur eden fitneden sonra 
ba ş lamış tır. Muhammed İbn Sirin'in yukar ı da nekletti ğ imiz haberine 
ilaveten, Muslim'in kesiksiz isnadla Mucahid'ten rivayet etti ğ i ş u 
haber de, ayn ı  hususu tayid etmektedir. Mucahid der ki: "Bu ş eyr el-
`Adevi, İbn cAbbas'a gelerek Hazreti Peygamber ş öyle dedi, Hazreti 
Peygamber böyle dedi, diyerek hadis rivayet etme ğe ba ş ladı . Fakat 
İbn (Abbas onu dinlemiyor, hadis rivayetine de müsaade etmiyordu. 
Nihayet Bu ş eyr dayanamad ı  ve ş öyle dedi: Ya İbn 'Abbas, görüyorum 
ki benim Hazreti Peygamberden rivayet etti ğ im hadislere kulak asm ı -
yorsun, beni dinlemiyorsun. İbn 'Abbas Bu ş eyr'e ş u cevab ı  verdi: Biz, 
bir zamanlar, bir kimsenin Hazreti Peygamber ş öyle dedi, dedi ğ ini 
iş ittiğ imiz zaman onun söyledi ğ ini gözlerimizle Hazreti Peygamberden 
görüyor, kulaklar ımı zla i ş itiyorduk. O zamanlar onun üzerine yalan 
söylenmiyordu Fakat, ne zaman ki halk, iyi olsun kötü olsun, sül -ak 
ettiğ i yolu ayırt etmez oldu; biz de ancak bildi ğ imiz hadisleri alma ğ a 
baş ladık" 5". 

Tabicıln devı inde isnad gerçek de ğerini kazanm ış , hadisçiler, is-
nadsı z hadis rivayet edenleri daima ikaz ederek hadis ald ıkları  kimse-
leri aç ıklamalarını  sağ lamış lard ır. Mesela yukarıda ismi geçen Muham-
med İbn Sizin "bu ilim dindir; dinini kimden ald ığı na dikkat et" diye-
rek isnada önem verilmesini tavsiye ederken 558, Hicı i 124 senesinde 

556. Bu haberin rivayetleri için bkz. Muslim, .5a414 (mukaddime), I. 15; İ bn Ebi Hiitim, Ki-
ttıbu'l-cerlı  ve't-tddll, I. 1,28; Alımed İ bn 	 v. 114b. el-Hatib el-Ba ğ dEı di, 

el-Kifdye, 122. 

557. Haber için bkz. Muslim, Ş al>14 (mukaddime), I. 13. 

558. Haber için bkz. Aynı  yer. 
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vefat etmi ş  olan İbn Ş ihâb ez—Zuhri "kale Rasidu'llah" diyerek kendi-
siyle Hazreti Peygamber aras ındaki râviyi atlayan İ bn Ebi Ferve'yi 
azarlamış  ve "hadisini niçin isnada ba ğ lamıyorsun da bize ipi ve halkas ı  
olmayan hadisleri rivayet ediyorsun ?" demi ş tir559 . Sufyan e ş —Ş evri 

(Ö. 161) "isnadm, mü'minin silahı  olduğunu" söylemiş "°, (Abdullah 
İ bnul-1\ılubarek (Ö. 181) de "isnad dindendir; o olmasayd ı  herkes is-
tedi ğ ini söylerdi" demiş tir56 °. 

İ snada verilen bu de ğer sayesinde, hadis rivayet eden kimselerin 
hal ve me ş reblerini tesbit etmek de mümkün olmu ş  ve herbiri hakk ında 
tanzim edilen biyografik tarihler yard ı mı  ile kimin güvenilir, kimin 
zayıf veya yalanc ı  olduğu, bu ilimle meş gul olanlar ın istifadelerine 
su nulmuş tur. 

İ STİ MLA.'— İ stimla, lugat olarak "imlâ talebetmek", yani birisin-
den bir ş ey yazdırmasını  istemek manas ına gelir. Hadis ı st ılah ında, 
yine bu manâya uygun olarak, hadis talebesinin ş eyhten hadis yazdır-
masını  istemesi demektir. Esasen "imla", if (al bâb ı ndan ş eyhin ha-
dis yazd ırmas ı  olduğu gibi (Bkz. .tm/Ct'), istimlâ da, istifeal bab ından 
gelen ve talebe cihetinden hadis yazma iste ğ ine delâlet eden bir manâya 
sahiptir. 

İ `Tİ B 	Lugatta, bir ş eyi tetkik etmek, saymak, mukayese ve 
imtihan etmek manalar ında kullan ılan itibar kelimesi, hadis ıstıla-
hında, ferd sanılan bir hadisin ba ş ka yoldan da râvisinin bulunup bulun-
madığı nı , yani başkaları  tarafından da rivayet edilip edilmedi ğ ini araş -
tırmak manasma gelir. Ferd olan hadisin ara ş tırılmas ı  ş u ş ekilde cere-
yan eder: Hadis imam ı  ferd olarak bilinen hadisi ele alarak, bu hadi-
sin aynı  lafı zla cami, musned, mu'cem,cüz ve benzeri hadis kitapla-
rında ba şka bir rivayet zinciriyle nakledilip edilmedi ğ ini ara ş tırın Ara ş -
t ırma iş ine, önce, elinde bulunan ve ferd olan hadisin, teferrud etmi ş  
râvisinin akran ından baş lar. Yani akranlardan birinin, rivayetinde tek 
kalmış  râvinin ş eyhinden aynı  hadisi rivayet edip etmedi ğ ini araş tırın 
Mesela, ş ekille gösterilen rivayet zincirinde de görüldü ğü gibi, bir hadis 
A isimli raviden B, C ve D isimli üç râvi taraf ından rivayet edilmi ş  
olsun. B isimli raviden de F ve G ismili raviler bu hadisi rivayet etmi ş -
lerdir. Fakat F den sonra hadis ferd kalm ış t ır; çünkü onu H isimli ra-
viden başka rivayet eden olmam ış t ır; yani H, bu hadisi F den rivayetinde 

559. El—Iirıkim Ebü `Abdillah, Marifet 	 s. 6; Ebil Nu'aym, Flı lye, III. 365. 

560. E1-1Çlı simI, 	 s. 186. 
561. Muslim, Şadi (mukaddime), I. 15. 
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teferrud etmi ş tir. İş te, söz konusu ettiğ imiz itibar, H isimli râvinin te-
ferrudu ile ferd oldu ğu bilinen bu hadisin, H dan ba şka bir ravi tara-
fından da rivayet edilip edilmedi ğ inin tesbiti iş idir ve bu i ş , tabii olarak, 
teferrudun H ın bulunduğu tabakada olmas ı  dolayı sıyle, onun akran-
ları  aras ında bu hadisi F den rivayet eden bir ba ş ka râvinin bulunup 

Hadis 

A 

B C D 

F 	G 

H 
	9  

bulunmadığı nı  ara ş t ırmakla ba ş layacakt ır. Eğer F den, H dan ba şka 
bir râvinin de ayn ı  hadisi aynı  lafı zlarla rivayet etti ğ i, câmic, musned 
vs. hadis kitaplaanda yap ılan bu ara ş tı , ma neticesinde ö ğ renilirse, H, 
F den yaptığı  rivayetle teferrud etmi ş  olmaktan ve ferd san ı lan hadis 
de ferd veya garib say ılmaktan kurtulmu ş  olur. Keza ayni laf ızla, H 
dan başka bir râvinin, F den rivayetiyle ferd san ılan hadis için muttı ba-
at hasıl olur (Bkz. Mutabaccı t) ve itibar neticesi bulunan ve H ın akran ı  
olan ikinci ravi mutöbi', H ise mutiibac adını  alır. 

İ ctibarda H ın mutabi`ı  bulunamadığı  takdirde takip edilecek 
usül, bu râvinin ş eyhi F için mutübi'm bulunup bulunmad ığı nın ara ş -
tırılması  olacakt ır. Yani hadisi F den ba ş ka bir râvi B den rivayet et-
mi ş  midir, etmemi ş  midir? E ğer F den ba ş ka bir râvinin, mesela G nin, 
hadisi B den rivayet etti ğ i görülürse, bu tabakada mutabacat has ıl 
olmuş  olur. Ancak bu mutabdat tam bir mutabdat de ğ ildir (Bkz. 
Muttibaccı  lcaş tra). 

Açıklamalardan anla şı lıyor ki itibar, teferrud eden râvinin, bir 
mutabi'l bulunup bulunmad ığı nı , çeş itli hadis kitaplarmda ara ş tir-
ı rı aktan ibarettir. E ğer bu râvinin ayni tabakadan bir mutabic ı  bulun-
mazsa, ara ş tırma, onun ş eyhi ve ş eyhinin ş eyhi ile sahabi tabakas ına 
varıncaya kadar devam eder. Bu ara ş tırmanın gayesi, ferd san ılan bir 
hadisin, gerçekte ferd olmad ığı nı  tesbit edebilmek ve s ıhhat yönünden 
onu kuvvetlendirmek, onunla amel edilmesini sa ğ layabilmektir. 
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İTI“.N — Lugatta, bir ş eyi veya bir i ş i sağ lam ve muhkem yapmak 
manas ında kullanılan itkân tabiri, hadis ıst ılahında, râvilere verilen 
vasıflardan biridir ve türkçede kulland ığı mı z "titizlik" in kar şı hğı dır. 
Hadislerin tahammül ve rivayetinde az da olsa gaflete dü ş meyen, bun-
lar ın ş artlarını  büyük bir titizlikle yerine getiren bir râvi itkân sâhibi-
dir. Bu gibi kimseler, ayn ı  zamanda adalet ve zabt ş artlarını  da hâiz 
oldukları  için hadis ilminin en güvenilir kimselerinden addedilirler. 

MIRAS — iztı rgıb, lugatta, dalgalanma, veya ş iddetli hareket se-
bebiyle dalgalar ın birbirine çarpmas ı  manâs ına geldiğ i gibi, bir i ş teki ih-
tilâl, fesad ve bozulma manâlar ında da kullanı lır. Hadiste izt ırüb, bu 
manâdan al ı nmış  olup, râvinin veya râvilerin izt ırgıbı , zabt yönünden 
zay ıflıklarma delâlet etmek üzere, bir hadisin muhtelif ş ekillerde riva-
yet edilmesi nelicesini do ğurur. Öyle ki, rivayetin müteaddit olmas ına 
rağmen, aralar ındaki e ş itlik dolay ı sıyle herhangi birini tercih etmek 
imkanı  bulunmaz. E ğer bu rivayetlerden birisi, râvilerinin zabt, veya 
herhangi bir vas ıf yönünden diğerinden üstünlü ğü dolayı sıyle tercih 
edilebilse idi tabiatiyle izt ırülı  söz konusu olmaz; hüküm, tercih olunan 
hadise göre verilir, di ğerleri ise, ya ş âz, ya da munker say ılırdı . İ zt ı -
rab, bazan isnadda, bazan metinde, hazan da hem isnad ve hem de me-
tinde beraberce olur. 

iztırgıb ın isnadda vukubulan örne ğ i, Ebü Bekr'in yâ Rasüla'llah, 
errı ke ş ebte. Ş eyyebetni Hüd ve aljaviituhd (yâ Rasüllah, seni ihti-
yarlamış  görüyorum. Hazreti Peygamber ş u cevab ı  verdi: Beni, Hüd 
ve benzeri süreler ihtiyarlatt ı) hadisidir". Ebü İ slı ük es—Sebici vas ıta-
s ıyle rivayet edilen bu hadisin isnad ında çe ş itli ş ekiller görülür: Baz ı  
rivayetlerde hadis mursel olarak, baz ılarında Ebü Bekr'in, baz ılar ında 
Sard İ bn Ebi Vakkü ş 'ın, baz ılar ında da cA'i ş e,nin musnedi olarak ge-
lir. Rivayetlerin hepsinde de râviler sika (güvenilir) kimselerdendir ve 
aralarında herhangi bir tercih yapmak mümkün de ğildir'. 

Ebü Dâvüd ve İbn Mâce'nin İ smü41 İbn Umeyye tarikryle Ebü 
(Anır İbn Muhammed İbn Hurays'ten, onun da, ceddi Hurays vas ıta-
sıyle Ebü Hurayra'dan naklettikleri Hazreti Peygamberin "herhangi 

562. Hadisin !bn `Abbas'tan gelen bir rivayeti için bkz. et—Tirmizi, Sunen, V. 402. 

563. Es—Suyüti, Tedr'ib, s. 172. Ravilerin hepsinin de sikattan olmalar ı  dolayısıyle isnadda 

görülen bu çeş it iztırabın hadisin sıhhatine zarar vermemesi laz ım gelece ğ i ilk akla gelen husus-
lardandır ve böyle bir dü şünce makbuldür. Ancak hüküm hadis üzerine taalluk etmektedir ve 
böyle bir tearuz halinde hadislerin sahih ve esah olmak üzere derecelere ayr ılmaları  gerekir. 

Ş üphesiz, ravisi yüzünden üzerinde ihtilaf edilmeyen hadis, ihtilaf konusu olan hadisten daha 
sahibtir. 
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biriniz namaz k ıldığı  zaman önüne (sütre olacak) bir ş ey koysun" veya 
baz ı  rivayetlerde "eğer dikecek bir asa bulamazsa bir hat çeksin" 
hadisi, muhtelif isnadlar ında igırab ın aç ık bir ş ekilde görüldü ğü entere-
san bir misal te şkil eder. Bu isnaddaki ihtilaf, ismacil- İbn Umeyye 
üzerinde ve onun rivayetinde ortaya ç ıkmaktadır. Bi ş r İbnu'l—Mufa?- 
?al ve Ravh İbnu'l—Ras ım, ismaWden hadisi naklederken onun ş eyhini 
yukarıda zikretti ğ imiz ş ekilde, yani Ebil cAmr İ bn Muhammed İbn 
IJurays olarak vermi ş lerdir. Daha do ğ rusu, İ smail İbn Umeyye'nin, 
ş eyhini onlara bu ş ekilde isimlendirdi ğ i anlaşı lmaktadır, ve ş eyhi de 
hadisi ceddinden nakletmi ş tir. Sufyan es—Sevri'nin rivayetinde ise, 

ş eyhini ve ş eyhinin ş eyhini daha değ iş ik bir ş ekilde vermi ş  ve 
can Ebi cAmr İbn 1.1urayş  'an ebihi demiş tir. Keza Ismacirden gelen di ğ er 
rivayetlerde de de ğ iş ik ş ekiller görülür. Mesela: 

can İ smail İbn Umeyye can Ebi cAmr İbn Muhammed İbn cAmr 
can ceddihi 1.1urays İ bn Suleym... 

can İ smail İbn Umeyye can EM cAmr İbn 1-Jurays can ceddihi 

can İ smail İ bn Umeyye Can Ibray5 İ bn 	can Ebi Hurayra . . . 

can 	İbn Umeyye can Eh! `Anır İbn Muhammed can ceddihi 
Ilurays İ bn Suleyman... 

Bu isnadlarda da görüldü ğü gibi, ihtilaf, İ smail İ bn Umeyye'nin 
rivayetinden ileri gelmi ş  ve İ smail, her defas ında ş eyhini değ iş ik ş e-
killerde vermi ş tir. Buna benzer bir ihtilaf, ayn ı  hadisi İ smacirden ri-
vayet eden Sufyan İbn cUyeyne'de de görülür: 

<an İbn cUyeyne can İ smail can EM cAmr İ bn Muhammed İbn 
Ibrays can ceddihi Ibrays 

can İ bn cUyeyne can İ smail can EM Muhammed İ bn cAmr İ bn . 

Hurays can ceddihi raculin min Ben! cUzre... 

Can İ bn cUyeyne can İ smail can EM cAmr İbn Hurays can Ebili 564 . 

<an İ bn (Uyeyne can İ smail can EM cAmr İ bn Muhammed İbn 
`Anır İbn Ibrays can ceddihi gurays İ bn Suleym... 

İbnu' ş—Salah tarafından verilen bu misal?", el—ctrakrnin ifadesine 
göre, rivayetler aras ında tercih yap ılabilmesi halinde igırabuı  kaybo-
laca ğı  görü ş üne istinaden itiraza u ğramış , hadisin Sufyan es— ş evri 

564. Bkz. Eb ıl Dtivad, Sune ıı , I. 158; İ bn MSce, Sunen, I. 301. 

565. Bkz. 	 s. 85; es—Suyfill, Tetkik s. 170. 
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tarafından da rivayet edildi ğ i ve Sufyn' ın hıfz yönünden hadisi nak-
lede ıı  diğer râvilerden daha üstün oldu ğu cihetle, rivayetinin di ğ erine 
tercih edilmesi gerekti ğ i ileri sürülmü ş tür. Her ne kadar el—Hakim ve 
diğ er imamlar, hadisin sal ı:fil olduğunu söylemiş lerse de, tercih yönü 
yine de ihtilaflı dır. Gerçi Sufyan diğerlerine nisbetle daha üstün ha-
fizaya sahiptir; fakat rivayetinde 'an EM, `Amr İbn liurayş  `an Ebthi 

demek suretiyle teferrud etmi ş tir. Halbuki di ğerleri 'an Ebihi yerine 
`an ceddihi demiş lerdir, ve hepsi de Basral ı  güvenilir ima ırdard ır. Keza 
Sufyan İbn 'Uyeyne de rivayetinde bunlara muvafakat etmi ş tir. O 
halde tercih edilmesi gereken rivayet, çoklu ğun rivayetidir. Diğ er taraf-
tan Ismacil İbn Umeyye Mekkelidir; Sufyan İ bn cUyeyne de orada 
ikamet etmi ş tir. Bu da rivayetinin ayr ı  bir tercih yönüdür. Sonra, yine 
Mekkeli olan İ bn Curayc, <an Hurayş  İbn (Amma,. (an Ebt Hurayra 
dediğ i rivayetiyle diğerlerinin hepsine muhalefet etmi ş tir. Bu takdirde 
bütün tercih yönleri birbirine z ı t olarak ortaya ç ıkar. Buna, hadisin 
as ı l râvisi olan ş ahsın, yani İ sma'il'in ş eyhi Ebü 'Anır İ bn Hurays'in 
mechûl oluş u da ilave edilirse 566 , hadisin zayıf olduğu anla şı lır. Nitekim 
Ebü Davüd da, Sufyan İ bn (Uyeyne'den onun zafiyeti ile ilgili bir ha-
ber nakletmi ş tir"7. E ş—Safi% el—Beyhaki ve en—Nevevi de hadisin zay ıf 
olduğunu söyleyenlerdendir'". 

Metinde vukubulan izt ıraba gelince, bunun için Fat ıma Bint Rays-
in ş u hadisi örnek gösterilebilir: Su'ile'n—Nebiyyu (s.a.s.) cani'z—ze-
kati felcale : İnne le—halsan siva'z—zekat. (Hazreti Peygambere 
zekât hakkında sorulduğu zaman, ş u cevab ı  verdi: Malda zekâttan ba şka 
da bir hak vard ı r). 

Et—Tirmizi hadisi Ş ureyk tariklyle Ebü Hamza'dan, o e ş —Sa`bl-
den, o da Fatıma'dan bu ş ekilde nakletmiş tir. İbn Mace'nin rivayeti ise 

566. Çünkü bu ş ahı stan, Ismtı 'll'den başka kimse rivayet etmemi ş tir ve hem onun hem de ba-

basının ismi üzerinde ihtilg olunduğu gibi, babas ından mı  yoksa ceddinden mi rivayet etti ğ i, 

veya Ebü Hurayra'dan rivayet eden ş ahsm bizzat kendisi mi oldu ğu tesbit edilememi ş tir. 

567. Bkz Sunen, I. 159. 

568. Bkz. es—Suyüti, Tedrib, s. 171. Seyhulislâm İ bn Hacer'e göre bu rivayetlerin en sağ lamı  
Bişr ve Ravlı 'm rivayetleridir. En ş ümullüsü ise Ilumeyd Ibnul—Esved'inkidir. Mechul râvi-

nin ismini Ebü `Anı r İ bn Muhammed olarak zikreden kimse, Ebü Muhammed `A ınr diyen kim-

seden daha çok tercihe ş ayand ır; çünkü birincisini söyleyenler daha çoktur. Fakat isim üzerinde 

ne ş ekilde ihtilâf edilirse edilsin hadisin ıztıraba misal olarak gösterilmesi uygun de ğ ildir; çünkü 

ihtilâf yalnı z bir rilvi üzerindedir. E ğ er bu râvi güvenilir bir kimse ise, ismi ve nesebi üzerindeki 

ihtilâf zarar vermez. Sahih hadisler aras ında buna benzer misaller mevcuttur. Nitekim Ibm 

Ilıbbün da hadisin sahili oldu ğunu ileri sürmü ş tür; çünkü mezkür ravi onun nazar ında sikad ır. 
Ancak buradaki za`f izt ırabtan gayri bir yönden gelmektedir. 
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ş öyledir: Leyse fi'l —mali hahhun siva'z—zekcit (malda zekâttan ba şka bir 
hak yoktur) 569. Bu iki rivayette tevili mümkün olmayan bir izt ırab var-
dır. Bununla beraber baz ılar ı , bu hadisin de izt ırab için uygun bir misal 
olmayacağı nı  ileri sürmü ş lerdir; çünkü Şureyk'in ş eyhi zayıftır ve ha-
dis iztırab yönünden değ il, ravinin za'f ı  yönünden merdüdtur. Di ğer 
taraftan hadisin tavili de mümkün olabilir. Ş öyle ki: Fatma Bint Rnys, 
hadisi her iki ş ekilde de Hazreti Peygamberden rivayet etmi ş tir ve bi-
rinci hadiste geçen "hak" kelimesiyle müstehab olan, nefyedilen ikinci 
kelime ile de vâcib olan "hak" kasdedilmi ş tir. Maamafih bu konuda daha 
doğ ru olabilecek bir misal daha vermek mümkündür. Bu misal, namaz-
da Fcitiha süresinden önce "besmele" nin de okunup okunmayaca ğı  ile 
ilgili Enes İbn Malik hadisidir. Muslim'in İbn Muslim rivayetiyle 
teferrud etti ğ i bu hadiste Enes İ bn Malik ş öyle demektedir: "Hzreti 
Peygamberin, Ebü Bekr'in, 'Osman' ın arkas ında namaz Bı ldım; el—
Ucunda li'llahi Rabbi'l—calemin ile baş lıyorlar; k ıraatin ne ba şı nda ne 
de sonunda Bismi'llahi'r—Rahmani'r—RaUm'i zikret ıniyorlard ı '"°P. 

Humeyd et—Tavil vas ıtasıyle yine Enes İbn Malik'ten 
rivayeti ş öyledir: Bekr, `Ömer ve 'Osman' ın arkas ında kıldım; 
hepsi de namaza ba ş ladıkları  zaman Bismi'llahi'r—Rahmani'r—Rahim'i 
okumuyorlardı""'. 

El—Buhari ise hadisi Hafş  İbn <Omer tariklyle Enes'ten şu ş ekilde 
nakletmi ş tir: "Hazreti Peygamber, Ebü Bekr ve cOmer, namaza el-
liamdu li'llahi başhyorlardı 's7z. 

Mezkiir hadisi söz konusu eden İ bn <Abdi'l—Berr ş öyle der: Bu 
hadisin lafızları  üzerinde pek çok ihtilaf edilmi ş tir. Bazı  rivayetlerinde 
"Hazreti Peygamber, Ebü Bekr ve cOmer'in arkas ında kıldım" denil-
mekte, baz ı larında buna <Osman ilave edilmekte, baz ılarında yaln ı z 
Ebü Bekr ve 'Osman zikxedilmektedir Baz ı  rivayetlerde "Bismil-
lahi'r—Rahmani'r—Rahim okumuyorlard ı", baz ılarında "cehretmi-
yorlardı ", bazılarında "cehrediyorlard ı", bazılarında "kıraata el—Hamdu 
li'llahi Rabbil—calemin ile ba şhyorlard ı", bazılarında da besmeleyi 
"okuyorlardı " denilmektedir. Bu öyle bir izt ırabtır ki, hiçbir ravinin 
elinde buna dair bir huccet yoktur. Şuras ı  muhakkakt ır ki Enes, bu 
hadisiyle "besmele" nin nefyini kasdetmemi ş tir. El—Buhari ve Muslim'in 
ş art ına uygun bir senedle Ahmed İ bn 1:lanbePin ve Iluzeyme'nin ihrac 
ettikleri bir haberden ö ğrenildiğ ine göre, Ebü Seleme'nin "Hazreti 

569. Bkz. et—Tirmizi, Sunen, III. 48; İbn Mrı ee, Sunen, I. 546. 
570. Hadis için bkz. Muslim, Ş ahiti, I. 299. 
571. Bkz. Malik, el—Muvattrı ', I. 81. 
572. Bkz. 	 Ş ahiti, I. 181. 
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Peygamber namaza el—Hamdu li'l—lahi ile mi, yoksa Bismi'llahi'r-
Rahmani'r—Rahlm ile mi ba ş lıyordu?" ş eklindeki bir sualine Enes İ bn 
Mölik ş u cevab ı  vermi ş tir: "Sen, bana bilmedi ğ im bir ş eyi sordun; sen-
den önce de hiç kimse böyle bir sual sormanu ş tı '"7 . 

htırâb, vermi ş  olduğumuz bu misallerden de anla şı ldığı  gibi, ha-
disin za'fını  gerektiren bir ı llettir; zira bunun men ş ei, hadis râvilerinin, 
ne kadar güvenilir olurlarsa olsunlar, rivayet ettikleri bir hadiste, geçici 
de olsa gösterdikleri bir zabt zay ıflığı dır. Bu zayıflık dolayı sıyle değ iş ik-
ş ekillerde gelen rivayetlerden herhangi birini tercih etmek mümkün 
olmadığı  zaman, o rivayet muztarib olur ve hadise de rnuarib adı  
verilir (Bkz. Mu4arib). 

573. İ bn `Abdi'l-Berr'in hadisle ilgili görü şü hakkında bkz. es-Suyüti, Tedrib, s. 165. 
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KADH— Kad1)., lugatta ta'n etmek, kusurlar ından dolayı  ayıp-
lamak ve zemmetmek manalarma geldi ğ i gibi, ağaçlara ara olan bir 
kurdun onları  kemirip yemesi manas ında da kullan ılır Hadis ıstıla-
hında kelimenin bu manâya uygun olarak mecazen kullan ıldığı  anlaşı l-
maktadır: Kemirip yemek, i ş e yaramaz, zay ıf bir hale getirmek. Fil-
hakika usal kitaplar ında çe ş itli ibareler içinde kelimenin bu manâya 
uygun bir ş ekilde kullanıldığı  görülür. Mesela es—Suyüti, ılletle ilgili 
olarak ş öyle bir cümle kullanm ış tır: 

Ve takacu'l—( ılletu fil—isnadi ve huve'l—ekler, ve kad taka`u 
metn; ve ma yaka`u minha 	kad yakde4u fihi ve fi'l—metni... 
Ve kad yakdebu 	bassaten ve yekanu'l—metnu macrüfen ş a- 
lını an. (Illet, çok defa isnadta, bazan da metinde vaki olur. İ snadta 
vaki olan ı , bazan hem isnad ı  hem de metni kemirir (yani zay ıflatır); 
bazan da yaln ız isnadı  kemirir (zay ıflatır) ve metin, macraf sahih 
k alır) 574 . 

Keza İ bnu' ş —Salah, muccd/e/ hadisin tarifini verirken ş öyle der: 

ma'ttulıca fihi cala c ılletin takdehu fi şı h-

hatihi 
 

(mucallel hadis, kendisinde, s ıhhatini kemiren (zayıflatan) bir 
ılletin bulunduğuna muttali olunan hadistir"s. 

Aynı  kelimenin Icadill (veya Icadiba) ş eklinde fa' ıl sigasiyle kulla-
nılan manas ı  da, yine aç ıkladığı mız manâya uygun olarak gelir: El—tIl-
letu cıbaretun can sebebin ğ amiz ın bafiyyin kadih ın ( ıllet, 
hadisi kemirici (zay ıflatı cı) gizli bir sebepten ibarettir 5". 

KADIH — Bkz. Kadh. 

KALB: Kalb, lugatta, bir ş eyin halini ve ş eklini değ iş tirmek, 
altını  üst, üstünü alt, içini d ış , dışı nı  iç yapmak manasma gelir. Hadis 

574. Bu ibare hakk ında bkz. es-Suyütl, Tedrib, s. 163. 
575. Bkz. `U/aınıt'/-hadis, s. 81. 
576. Bkz. es-Suyüti, Teddb, s. 161. 
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ıstılah ında da bu manâya uygun olarak, hadis râvilerinin isimlerinde, 
isnadlarda ve metinlerde yap ılan değ iş ikliklerden, takdim ve tehirler-
den ibarettir. Mesela bazan râvinin ismiyle babas ının ismi aras ında tak-
dim ve tekir suretiyle de ğ iş iklik yapı lır. Murra İ bn Ka<13 ile K a`b İ bn 
Murra gibi ki, birincisinde râvi ismi, di ğerinde baba ismi olarak ortaya 
çıkmış tır. 

Bazan hadisin metninde buna benzer de ğ iş ikliklerin yap ı ldığı  gö-
rülür. Muslim'in nakletti ğ i "yedi ki ş i vardır ki Allah bunlar ı  (Arşı -
nın) gölgesi alt ında gölgelendirir" meâlindeki Ebu Hurayra hadisinde 
ş u ibareler yer al ır: Ve raculun ta ş addaka bi— ş adakatin fe—ahfüha hat-
ta la taleme yeminuhu mü tunfiku ş imüluhu ("i ş te bu yedi ki ş iden biri 
de" tasaddukta bulunan ve bunu gizleyen kimsedir; öyle gizler ki, sol 
elinin verdi ğ ini sağ  eli bilmez57 . 

Muslim'in bütün Ş ahiti nüshalarında zikretti ğ imiz ş ekilde yer alan 
bu hadis metni?", Malik İ bn Enes'in Muvegtö' ında ve el—Buharrnin 
Ş aidlı 'inde yer alan rivayetlerden anla şı .ldığı na göre kalbedilmi ş tir. 
Doğ ru olan rivayet ş öyledir: Ve raculun ta ş addaka bi— ş adakatin fe-
ahfaha hatta la ta<leme ş imaluhu mü tunfiku yeminuhu (i ş te bu yedi 
kiş iden biri de" tasaddukta bulunan ve bunu gizleyen kimsedir; öyle 
gizler ki, sa ğ  elinin verdiğ ini sol eli bilmez)". Muslim'in rivayetinde 
kalbe uğrayan kı sım, "sağ  elin verdi ğ ini sol eli bilmez" sözleridir. Fil-
hakika verilen bir ş ey daima sağ  elle serilir. Fakat Muslim rivayetinde 
verme i ş i sol ele hamledilmi ş  ve bu suretle hadis metninde bir de ğ i ş ik-
lik yap ılmış tır. 

Bazan da "kalb, bir hadisin isnad ının bir baş ka hadise isnad edil-
mesiyle olur. Yabut bir ravinin hadisi, ba şka bir râviye isnad edilir. 
Mesela hadis Salim'indir, yani Salim tarafından rivayet edilmekle me ş -
hur olmuş tur; fakat ra ğbeti art ırmak için o hadisi Nafi`e isnad ederler. 
Hadis Malik'in hadisidir; onu <Ubeydullah İ bn `Omer'den rivayet eder-
leı 58°. 

Kalb, ya ravinin zayı flığı  dolayı sıyle has ı l olur; yahutta kasden 
yap ılır. Kasden yap ıhrsa, ya zay ıf olan bir hadisi sahih yapmak, veya 
hadise garib süsü vermek suretiyle ona kar şı  rağbeti art ırmak gayesi 
güdülür. Her iki hal de, va?` (uydurma) dan farks ızdır ve umumiyetle 

577. Hadis için bkz. Ş ahiti, II. 715. 

578. Bkz. aynı  yer: Nasirin 7 No. lu notu. 

579. Bkz. 	 II. 952; .5416, II. 116. 

580. Bkz. es—Suyfıll, Tedrib, s. 191. 
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yalancı  (kezzab) ve uydurucu (vazza) kimselerin i ş idir. Bazan da IF.alb, 
yine kasden ve fakat bir hadisçinin h ıfz ını  kontrol ve imtihan etmek 
için yapılır. Ancak bu maksatla yap ılan kalb, devamlı  olmaz; istenilen 
gayenin gerçekle ş mesinden sonra kalb i ş ine de son verilir"'. 

El—Butı ari. Bağdad'a geldi ğ i zaman hadisçiler onun hadisteki 
kudretini ölçmek için 100 hadis seçmi ş ler ve her bir hadisin isnad ım 
kalbederek birinin metnine di ğ erinin isnadını , birinin isnad ına diğ eri-
nin metnini ba ğ layarak on ş ahsa onar malclüb hadis vermi ş ler ve el-
BulAri meclise geldi ğ i zaman ona bu hadisleri birer birer sormalar ını  
emretmi ş lerdir. Nihayet mecliste Ba ğ dad ve Horasan ulemas ı  da hazır 
olunca, on ş ahıstan her biri elindeki hadisleri okuma ğa ba ş lamış tır. 
Her hadisin okunmas ından sonra el—BubarI o hadisi bilmedi ğ ini söy-
lemi ş  ve böylece 100 hadis on ş ah ı s tarafından onar onar okunmu ş tur. 
Her hadisin okunmas ından sonra el—Bubarrnin "bu hadisi bilmiyo-
rum" demesi, Bağ dad ulemas ının ona ş üpheli nazarlarla bakmas ına 
sebep olmu ş , onun aczine ve anlay ış sı zlığı na hükmedilmesine yol aç-
mış tı . Fakat 100 hadisin okunmas ı  bitince, el—Bubari ilk on hadisi 
okuyan ş ahsa dönmü ş  ve ona "senin ilk okudu ğun hadis ş öyledir; is-
nadı  ş u, metni budur. İ kinci hadisin, üçüncü, dördüncü ilh. hadisin 
de ş öyle olmalı dır" diyerek her hadisi kendi isnad ıyle okumuş  ve böy-
lece on ş ahs ın okuduğu metin ve isnadlar ı  'Ialbedilmi ş  100 hadisi düzel-
terek tekrarlam ış  ve orada bulunan ulamân ın huzurunda hafıza kud-
retinin üstünlüğünü isbat etmi ş tir"2 . 

Gerek metninde ve gerekse isnad ında baz ı  ibare ve isimleri 
bedilmiş  olarak rivayet edilen hadislere maklüb adı  verilir. Malslfib, 
cerh sebeplerinden biri olan muijiilefetin takdim ve tehirle meydana 
gelen neticelerinden biridir ve zay ıf hadisler aras ında yer al ır (Bkz. 
Matelüb) 

KALE LENA FULANUN — "Fulân kimse bize dedi ki" manasma 
gelen ve hadis rivayetinde kullan ı lan tabirlerden biridir. ibnu' ş —ş alalı 'm 

cIyaz'dan nakletti ğ ine göre bu tabirin, ş eyhten semâ yolu ile 
alınan hadislerin rivayetinde, semaca delâlet eden di ğer tabirler aras ında 
kullanı lması  caizdir. Bununla beraber ibnu's— ş alah, gerek bu tabiri ve 
gerekse seni:ada kullan ılan diğer baz ı  tabirleri de kasdederek, 

581. Bkz. Ibn Hacer, Nuh betu'l—fiker ş erhi, s. 63-64. 

582. Ibnu's—Ş alölı , `Illiimu'l—hadis, 91; es—Suyiiti, Tedrib, s. 192-193. El—Bubörrnin buna 
benzer imtihanlar ı  Basra ve Semerkand'da da geçirdi ğ ini gösteren rivayetler vard ır. Bkz. el-

fIatîb 	Törlhu Bağ deid, II. 15-16; es—Subkl, Tabandtu'ş — Ş4fi Vire, II. 6; /bn Keser, 

el—Bidöye ve'n—niliye, II. 25. 
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cIyüz'dan nakletti ğ i bu sözün açıklanmaya muhtaç olduğunu ve üzerinde 
durmak gerekti ğ ini söylemi ş , "bizzat ş eyhten i ş itilmeyen hadislere hâs 
olarak kullan ılması  yaygın hale gelmi ş  lafaların, iltibasa meydan ver-
memek için, bizzat ş eyhten i ş itilen hadislerin rivayetinde kullan ılma-
maları  gerekir" demi ş tir583 . Ş u da var ki, İbnu' ş —Ş alüh'a göre kale lend 
fulanun tabiri Itaddesend fulanun tabiri kabilindendir; ancak bu tabir, 
baz ı  müteahh ır Mağrib ulemas ının belirttiğ ine göre müzakere yolu ile 
alınan hadislerde kullamlmaktad ır584. 

El—Bubarrnin rivayetleri aras ında bu tabire s ık sık rastlan ır. Biraz 
önce zikri geçen Ma ğ rib ulemas ına göre el—Bul,ı,arrnin kendi ş eyhlerin-
den aldığı  hadislerin rivayetinde kullan ı lan bu ve benzeri tabirler zâ-
hiren ittisale, manen kopuklu ğ a delâlet eden tel& cinsinden haberlerde 
kullanı lmış tır. Aynı  zamanda el—Bulı 'ari bu cins haberleri ihticac için 
değ il, istişhad için zikretmi ş tir. İ bnu' ş — ş al», bu görü ş ün sâhibinden 
daha önce ya ş amış  olan Ebfı  Ca(fer İ bn 11amdn en—Neysabiirrnin 
"el—Buljrrnin bu gibi tabirlerle rivayet etti ğ i haberlerin arz ve mu-
navele oldu ğu" görüşünü ileri sürerek di ğ er görüş ü reddetmi ş tiı 5". 

Lena gibi bir zamir almayan ve yaln ı z kale fulanun ş eklinde kul-
lanılan tabir, rivayet ıstılah ı  olarak en a ş ağı  derecede olan tabirler-
dendir. Çünkü bu ve benzeri tabirler, umumiyetle, municaic 
ve mucallalc cinsinden olan ve ravi ile kendisinden hadis rivayet etti ğ i 
ş eyh aras ında mulakat ın bulunmadığı na delâlet eden haberlerin rivaye-
tinde kullanıhrlar. Bununla beraber, bu çe ş it tabirlerin mutlak surette 
inkıtaa delâlet ettikleri de iddia olunamaz. Zira râvi ile ş eyhi arasında 
bir mulakatın bulunduğu bilinirse, bu tabirlerin semaca delâlet gittik-
lerine hükmedilebilir. Hattâ bale lafz ım yalnız semâ yolu ile al ınan ha-
dislerin rivayetinde ıstılah olarak kullanan hadisçiler bile vard ı r. Mesela 
Haccac İ bn Muhammed el—A`ver İ bn Curayc' ın kitaplar ını  Iccile'bnu 
Curayc ibaresiyle rivayet etmi ş tir. Hadisçiler, el—Acver'den bu hadisleri 
almakta ve delil olarak kullanmakta tereddüt göstermemi ş lerdir"6 . 
Yine bu konuda, el—tlatib'in aç ıkladığ ma göre, eğer I-ayinin halinden, 
onun sadece i ş ittiğ i hadisleri bu lafızla rivayet etti ğ i anla şı hrsa, bu 
tabir, ba şkalar ı nın semâ hadislerini rivayet ederken kulland ıkları  luı d-
de ş end tabiri mertebesinde olur. Ancak bir râci, bu lafz ı  hem semâ'cla 

583. Bkz. Ibnu's—Ş a181ı , Ultbnu'l4adis. s. 118. 

584. Bkz. ayn ı  eser, s. 63. 

585. Aynı  yer. 

586. El—Ijatib el—Ba ğ dk11, 	 s. 290: es—Suyütl, Tedrib, s. 241. 
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hem de semâ d ışı nda aldığı  hadislerin rivayetinde kullan ırsa, o zaman, 
ondan, yaln ı z hangi yolla ald ığı nı  belirtti ğ i haaisler al ımr587 . 

Bundan anlaşı lıyor ki !sözle lafzı , (an lafz ı  gibi değ ildir ve hadisçi-
ler aras ındaki ıstılah manâs ı  çeş itlidir. Bazıları , yukarıda ismi geçen 
el-A(ver gibi onu daima semâ'da kullanm ış lardır. Baz ıları , bunun ak-
sine, yalnı z iş itmedikleri hadislerin rivayetinde, baz ıları  da, el-Buhkl 
gibi, bazan semâ ile bazan da semâ'clan gayri yollarla al ınan hadis-
lerin rivayetinde kullanm ış lardır. Bu bakımdan, lafı z hakk ında tek ta-
raflı  kesin hüküm vermek mümkün de ğ ildir"". 

KARA'TU 	 FULANIN- "Fulan kimsenin hatt ı  ile 
(yaz ılan bir hadisi onun kitab ında) okudum" manâs ında kullanılan 
rivayet ı stılahlarından. biridir. Bu tabirin, genellikle, vicekle yolu ile 
alınan hadislerin rivayetinde kullan ıldığı  görülür. İ ster muas ırı  olsun, 
ister olmas ın, bir râvinin, herhangi bir ş eyhe ait olan kitab ı  bularak 
ondaki hadisleri semâ veya icazet olmaks ızın rivayet etmesi (Bkz. 
Vicdde), ancak Tahammül yolunun belirtilmesi halinde câiz görülmü ş -
tür. Bu sebeple, eline geçirdi ğ i bir kitaptaki hadisi rivayet etmek iste-
yen kimse "fulân kimsenin kitab ında okudum" diyerek o hadisi nakle-
debilir. Bu ve benzeri tabirler d ışı nda likâ'a ve hattâ semâ(a delâlet 
edebilecek herhangi bir tabirle böyle bir hadisin rivayeti, râvi için a ğı r 
töhmet vesilesi olurm. 

KASENA- Hadisçilerin hadis kitabetinde rumuz olarak kullan-
dıkları  kelimelerden biridir ve köle badde şencrnm kısaltı lmış  ş eklidirs". 

KAŞŞŞ : Câmi ve mescidlerde veya kalabal ık halk toplulukları -
nın bulunduğu yerlerde, ş öhret kazanmak ve hediye toplamak gaye-
siyle va`zeden ve va(zlar ını  daima hikâyelerle süsleyen kimselere Icaşş Cış  
denilmiş tir. Hulâfa-i Râ ş idin devrinin sonlarına doğ ru fitne tabir edi-
len dahili kar ışı klıklarla birlikte zuhur etmeye ba ş layan bu hikâyeciler, 
daha sonralar ı  bütün islâm âlemine yayılmış , câmi ve mescidlerde halk ın 
dini hislerini galeyana getirmeyi bir meslek ve san'at haline getirmi ş -
lerdir. Konu ş malarındaki heyecan verici ustal ık, çok defa, dinleyenleri 
çoş turduğu için, halk aras ında aranan, pe ş lerinden gidilen ve sözlerine 
güvenilen kimseler olmuş lardır. Aslında. bu hikâyecilerden baz ıları na, 

587.Bkz. 81-1(ifılye, s. 289. 
588.Bkz. es—Suyi4i, Teddb, s. 137. 
589.Bkz. ayni eser, s. 282-283. 

590.Ay ın eser, s. 303. 
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halkın büyük bir lehacümle etraflar ına toplanmas ından ba şka bir ş ey 
ilgilendirmiyordu. Kazand ıklar ı  ş öhret, h ırslarını  daha çok art ı r ır, 
halkı  heyecanland ırmak, galeyana getirmek ve üzerlerindeki tesiri vdz 
boyunca devam ettirmek için akla hayale gelmedik hikayeler uydurur-
lardı . İş te Hazreti Peygamberin hadisleri üzerine gelen büyük belâlar-
dan biri, bu başş rtş  s ınıfından gelmiş tir"1 . Çünkü bunlar, uydurduklar ı  
hikayelerin halk üzerinde daha çok müessir olmas ı  için, onları  Hazreti 
Peygambere isnad etmekten çekinmezler, bunda herhangi bir günah, 
bir bühtan görmezlerdi. Teessüf edilecek bir husus da, bu kimselerin, 
Hazreti Peygamber üzerine en büyük yalanlari isnad etmelerine, halk ı n 
tetkik ve tetebbudan uzak en koyu cahilleri olmalar ına ra ğmen, kendi-
lerini dinleyecek kulak, tasdik edecek dil, müdafa edecek kol bulabil-
meleri idi. Rivayet olundu ğuna göre bunlardan biri, Ba ğ düd camilerin-
den birinde, Kur'an]. Kerimin "belki Rabb ın seni ş anlı  bir makama yü-
celtir" meâlindeki ayetini 592  tefsir eder ve Hazreti Peygamberin Allah 
Ta'âlâ ile birlikte Ar ş  üzerinde oturaca ğı nı  ileri sürer. Bu hâdise, me ş hur 
müfessir Muhammed İbn Cerir et—Taberinin kula ğı na gider; hikaye-
ciye kı zar, itiraz ın ş iddetlendirir, kap ı sı  üzerine de ş öyle bir ibare yazar: 

Subhane leyse lehu enis 	ve lâ lehu calâ cAr ş ihi celis 

Et—Taberrnin hikayeeiye kar şı  bu davran ışı , Bağ cild halk ını  gale-
yana getirir; evini ta ş a tutarlar; adeta onu recmederler. Kap ı s ı  taş  al-
tında kaybolur593 . 

Bağdâd câmilerinden birinde Zurca isminde bir isüs (hikâyeci) 
vardı . Me şhur İmam Ebü Hanife'nin anas ı , bir mesele hakk ında fetva 
almak ister; ancak Ebü Hanife'nin verdi ğ i fetvayı , "ben senin sözünü 
değ il, ancak Zurca'n ın sözünü kabul ederim" diyerek reddeder. Bunun 
üzerine Ebü Hanife anas ını  Zur(a'ya götürür ve ona "bu benim anamd ır; 
senden ş u mesele hakk ında fetva istiyor" der. Zurca "sen benden daha 
alim ve fakihsin; istedi ğ i fetvay ı  sen ver" deyince Ebü Hanife "ben bu 
mesele hakkında şu fetvayı  verdim" cevab ım verir. Zurca'mn "mesele 
Ebn Hanife'nin dedi ğ i gibidir" demesi üzerine kad ın raz ı  olur ve ora-
dan ayrıhrlar' 94 . 

Bu hikâye, lcu şş i4ın, halkı n akı lları  üzerinde ne derece hükümran 
olduklar ını  gösterme ğe yete ı lidir. Fıkı lı ta, ilimde, zeka ve anlay ış ta 

591. Bkz. es—Suyüti, el—Le'dli'l—ma ş nii`a, II. 471. 

592. Isra' sûresi, 79. 

593. Mu ş afa e ş —Şı bû'i, es—Sunne ve mekünetuhii 	 s. 102, (es--Suyütrnin 

Talı ziru'l—havCış  man eic.r7z/bi'/-1cu şş ifş ' ı ndan nakledilmiş tir). 

594. Aynı  eserden naklen Muhammed Ebü Zehv, el—Hadis ee'l—mul.taddi ş an, e. 266. 
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en yüksek dereceye ula ş mış , ş öhreti her tarafa yay ılmış  olan Ebü Ha-
nife gibi bir imam ın verdiğ i fetva ile anas ı  kani olmuyor, hikâyeci Zur`a-
nın fetvas ım istiyor. 

Ashnda bunlar, halk ı n en hayas ı zları  idiler. Uydurdukları  ha-
dislerin halk aras ında tutulması  için ezberledikleri bir kaç isnad ı  bu 
hadislerin ba şı na eklerler, sanki Hazreti Peygamberden sahih isnadla 
rivayet edilmiş  ve sanki kendileri de isnad ın ba şı nda yer alan me ş hur 
imamdan bu rivayeti alm ış  gibi, büyük bir ciddiyetle onu tekrarlar-
lardı . 

Ebü Hütim anlat ır: Mescide girdim. Namazdan sonra bir genç 
kalkt ı  ve hadis ı ivayet etme ğe ba ş ladı : ljaddeşend Ebü Halife, bad-
de şend el—Velld can Ş ube <an R-cadde `an Enes... Rivayetini bitirdik-
ten sonra ona sordum: "Sen Ebü tialife'yi gördün mü?" dedim. "Ha-
yır" dedi. "Onu görmedi ğ in halde ondan nas ıl rivayet ediyorsun?" 
dedim. Bana ş u cevabı  verdi: "Bizimle münaka ş a mürüvvetin azlığı n-
dandır. Bu isnadı  biliyorum. Ne zaman bir hadis i ş itsem onu bu isnada 
ekliyorum!"59s. 

Bu hayası zlığı n bir başka örne ğ ini de ş u hâdisede görmek mümkün-
dür: Bir gün Ahmed İbn lianbel ve Yahyü İ bn Mdin Rusüfe mesci-
dinde namaz k ılarlar. Namazdan sonra lcu şş aş tan biri kalkar ve hadis 
rivayet etme ğe baş lar: 

kladdesenü Ahmed ibn 11anbel ve Yahyü İ bn Matin kala hadde-
senü (Abdu'r—Razzük can Mdmer can R.atüde `an Enes kale: Kale Ra-
sülu'llah (s.a.s.): Men kale la ilahe illa'llah halaka'llahu min kulli keli-
metin tayran minkürehu min zehebin ve ri ş ehu min mereün... 

Ahmed İbn 1;lanbel ve Yahyü İbn Mdin'den rivayetle isnad ı  Haz-
reti Peygambere kadar varan bu hadis, "her kim la ilahe illa'llah derse 
Allah bu sözün her kelimesinden bir ku ş  yarat ır; bu ku şun gagas ı  al-
tından, tüyleri de mercandand ır..." sözleriyle ba ş lamakta ve yirmi 
varak kadar tutmaktad ır. Ahmed İ bn klanbel ve Yahyü İbn 
kendilerinden bu çe ş it uzun bir hadis rivayet eden hikâyeciyi büyük 
bir ş a şkınlık içinden dinledikten sonra birbirlerine bakarlar ve "sen 
böyle bir ş ey rivayet ettin mi" diye birbirlerine sorarlar. Fakat her 
ikisi de bunu ilk defa iş itmiş lerdir. Nihayet vacz biter. Yahyü. İbn Macin 
eliyle i ş aret ederek adam ı  yanlarına ça ğı rır. Adam hediye alaca ğı nı  
zannederek gelir. Yahyü sorar: "Bu hadisi sana kim rivayet etti?". 
Adam "Ahmed İ bn 11anbel ve Yahyü İbn Mdin" deyince, Yahyü "ben 

595. Bkz. es—Suyüti, el—Le'Wi'l—nuış nrı ‘a, II. 473. 
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Yahya İbn Maç ın; bu da Ahmed İbn Hanbel; biz Hazreti Peygamberin 
hadisleri aras ında böyle bir hadis i ş itmedik ve rivayet de etmedik?" 
der. Bunun üzerine adam hayas ı zca cevap verir: "Ben Yahya İbn Macin-
in bu derece ahmak oldu ğunu bilmezdim; ş u anda öğ rendim Sanki 
sizden ba şka Yahya İ bn Man ve Ahmed İbn Hanbel yok! Ben tam 
onyedi tane Ahmed İ bn Hanbel ve Yahya İbn Ma`in'den hadis yaz-
dı m!!" 

Bu sözleri i ş iten Ahmed İ bn Hanbel eliyle yüzünü kapat ır ve Yah-
ya 'ya "b ırak gitsin" der. Adam her ikisiyle de istihza eder bir halde 
ayrı lır"6 . 

Kaşş dş ların Hazreti Peygamberin hadislerine verdikleri zararlar 
sayılamıyacak kadar çoktur. Hadis imamlar ı , hadis vaz` ı  yönünden z ın-
dıklar kadar tehlikeli olan bu s ınıf insanlarla da mücadele etmek zo-
runda kalm ış lardır. 

KAVI— Kavi, hadis ehli aras ında makbul nev'inden olan hadis-
ler için kullan ı lan ve ş ahiti kelimesiyle eş  manâda olan bir ı st ılaht ır597 . 

KEST— Ke ş t kelimesi, fazla olan ş eyi kesip ayırmak, bir ş eyin 
örtüsünü açmak, soymak ve yaz ı  içerisinden bir harfi silmek gibi ma-
nâlarda kullan ı lır Kelime, hacir (deve) derisinin yüzülmesinden al ı n-
mış tır. Araplar, koyun ve benzeri hayvanlar ın yüzülmesi ile ilgili olarak 
sek kelimesini kulland ıkları  halde (mesela seleha' ş —ş âte derler), deve-
ler için ke ş t'l kullanmış lar ve ke ş etcı 'l—ba<lre (deveyi yüzdü) demi ş lerdir. 
Hadis kitabetiyle ilgili olarak kullan ılan ke ş rtan maksat ise, hak ve 
bu ş r, yani kaz ı mak, harfi veya kelimeyi, ka ğı dı  zedelemden silmektir 
(Bkz. ljak). Ş airin bir beytinden bu manâ aç ıkça anla şı lmaktadır: 

1.1a4uke fil—ke ş tı  delilun cala Enneke fi'l—hatt ı  kesirul—galatı  

"Keş t hususundaki hazakat ın gösteriyor ki sen çok hata yapan bir 
kimsesin". 

Hadis kitabetinde, umumiyetle yanl ış  yazılan bir hadisin ke ş t, 
mahv veya hak yolu ile izalesi, hadisçiler aras ında doğ ru görülmemiş -
tir. Böyle hadisleri zarb yolu ile ibtal etmek daha uygundur (Bkz. 
7.ctrb). Bununla beraber e ğer yanh ş  yazılan ş ey, bir harf, kelime veya 
kı sa bir ibare ise, bunun ke ş t yolu ile izalesi zarb'tan daha iyidir Çünkü 
zarbedilen yaz ı , her ne kadar ibtal edilmi ş  olursa da gözönünde kal- 

596. Bkz. Ahmed M. Ş akir, 	 s. 

597. Bkz. es—Suvüti, Tedrib. s. 104. 
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ması  - dolayı slyle, onun bir asil olduğu zannını  uyand ırabilir. Fakat 
uzun bir ibarenin ke ş tı , hem yorucu, hem vakit al ıcı , hem de sahifeyi 
ifsad edici olduğu için zarb ın tercih edilmesi uygun olurs". 

KETEBE İ LEYYE FULA.NUN — "Fulan kimse bana yazd ı " 
manâs ında mukdtebe yolu ile alınan hadislerin rivayetinde kullan ılan 
bir tabirclir. Hazreti Peygamber devrinden beri tatbikat ı  görülen 
bu usül, bir nevi icazete ve bu usülde kullan ılan tabir de, hadisçiler 
nazarında râvi ile kendisine hadis yazan ş eyh aras ındaki ittisale delâ-
let eder. El—Buhürrnin, ş eyhi Muhammed tim Be şş ür'dan rivayet et-
tiğ i bir hadisi bu yolla aldığı  aç ık bir ş ekilde görülür; el—Buhüri hadisi 
naklederken ş öyle der: Ketebe ileyye Muhammed İbn Be şş iir. . 599 . 

Muslim'de bu tabirle rivayet edilmi ş  daha çok hadise 
rastlanır. Meselâ Verrâd tarik ıyle nakletti ğ i bir hadiste ş öyle denilmek-
tedir: 

Ketebe Mu'üviye 	 Uktub ileyye bi— şey'in semi`tehu 
min Rasuli'llah (s.a.s.). 	Feketebe ileyhi: Semictu R asula'llahi 
(s.a.s.) 060 . 

KEZZAB — Hadis rivayetinde yalanc ıhğı  meslek haline getirenler 
için kullanı lan ve cerh elfaz ı  arasında en a ş ağı  mertebeye delâlet eden 
tabirlerden biridir. Mubalâ ğ a sigas ıyle bir iş in fâilini gösteren bu kelime, 
çok yalanc ı  manâs ına gelir. 

KEZZABUN YEKZ İ BU DECCALUN — Deccal vasfıyle - tavsif 
edilerek yalan söyledi ğ i belirtilen ve yalanc ı lığı  meslek haline getiren 
kimseler hakkında tekrarlanan cerh laf ızlarının en a ş ağı  mertebesidir. 

RIRA'A 	 (Bkz. 'Arz). 

K İ TA BE — (Bkz. Mukütebe). 

K İ TABETU'L—IJADIS — Kitübetu'l—hadis (veya hadislerin yaz ıl-
mas ı) tabiri, hadis ıstılahında ba ş lıca iki konuya delâlet eden bir manâ 
taşı maktadır. Birincisi, Hazreti Peygamber 3.re ashab ı  devrinde hadis-
lerin yazılması  ile ilgili tarihi bilgileri içine al ır. İkincisi ise, hadis mese-
lelerinin bir ilim hüviyeti kazanmas ından sonra, hadis kitabeti esnas ında 
hadisçilerin dikkat etmeleri gereken bir tak ı m ş artlar ı , usûl ve kaide- 

598. Bkz. el-Cezrı 'irI, Tevdhu'n-naiar, s. 358. 

599. Bkz. Ş ahiti, VII. 227. 

600. Bkz. Ş ahiti, I. 415. 
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leri içine alar. Biz de bu konu üzerinde dururken, hadis kitabetinin bu 
iki anlamını  aç ıklamaya çal ış aca ğı z. 

Hadis kitabetinin ba ş langı cı  söz konusu olduğu zaman, hadislerin 
İ slam Te şriinde önem kazanma ğa baş ladığı  devri de gözönünde bulun-
durmak gerekir Çünkü hadislerin yaz ılmas ından murad, onların hatadan 
uzak olarak muhafaza edilmesi arzusudur. De ğ iş mez bir kanundur: 
Muhafaza edilmek istenen ş ey ne kadar k ıymetli ise, onun muhafazas ı  
için alınacak tedbirler de, o derece s ıkı  ve ş iddetli olur. K ıymetsiz ş ey 
daima kay ıp ve yok olmaya mahk ılındur. İş te bu kaideyi gözönünde 
bulundurarak ş u soruyu sorabiliriz: Hadisler ne zaman önem kazanma ğ a 
ba ş lamış tır? Yahut müslümanlar nazar ında ne zaman büyük önem 
kazanmış t ır da, müslümanlar onu muhafaza için tedbir almak gere ğ ini 
duymuş lardır ? Bizce bu sorular ı  cevapland ırmak güç de ğ ildir ve ilk 
müslümanlar ın İ slam vas ıflarını  gözönünde bulundurmak, meselenin 
önemli bir k ı smını  halletmeye yarayacakt ı r. 

Bilindiğ i gibi ilk İ slam Devleti Medine'ye hicretten sonra orada 
kurulmuş tur. Bu devletin s ınırları , daha ba ş langıçta, ş ehrin bir kaç 
mahallesini içine alacak kadar küçüktü ve di ğer mahallelerinde mü şrik 
Araplarla yahudiler oturuyordu. Hicretin vukubuldu ğu 622 senesinde 
Medine'ye göçen müslümanlarla Medine'ye oturan müslümanlar ın 
sayı sı  hakkında kesin bir rakkam mevcud de ğ ildir. Fakat mant ıki 
düşünce ile dünyaları  değ il, fakat müdafa sanat ını  bilen küçük bir şehri 
bile fethedecek güçte görünmemektedirler. Bununla beraber, yine de 
çok kısa bir zaman içinde dünyalar fethedilmi ş tir. 

Hicretten sekiz sene sonra, yani 630 da Mekke müslümanlara boyun 
eğ miş tir. 635 de Ş am, 641 de Mı sır, 647 de Trablus, 670 de Ş imall Afrika 
ve daha sonra Endulus müslümanlar tarafından zaptedilmiş tir. Bütün 
bunlar, İ slam Devletinin kurulu şundan itibaren 50 sene içinde tamam-
lanmış tır. Fetih hareketleri ayn ı  süratle do ğuda da devam etmi ş  ve 
İ slam hudutları  Hindistan içlerine ve Çin topraklar ına kadar uzan-
mıst ır. K ısa zamandaki bu geni ş lemeyi zikretmekten maksad ımız, 
müslümanların sayı  ve silah bakı mından, diğerlerinden üstün durumda 
olduklar ını  belirtmek için de ğ ildir. Aksine, o sıralarda müslümanlar 
ne say ı ca ve ne de silah ve techizat bak ımından muhas ımlarıyle boy 
ölçü ş ebilecek bir durumda idiler. Hattâ sava ş a giriş tikleri Bizanslıla-
rın ve İranhlar ın harp sanat ı nda ulaş tıkları  üstün dereceye hayallerinde 
bile ula şmış  değ illerdi. Buna rağmen yar ı m asırlık bir zaman içinde Asya-
yı  ve Afrikan ın ş imalini avuçları  içine aldılar. Bu ba ş arının sırrı , dü ş man-
lara nisbeten say ı ca çokluk, veya silah ve techizat bak ımından kuv- 
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vet olmadığı na göre, bir ba şka şeyde bulunuyordu ve bu da manevi 
kuvvetten ba şka bir ş ey değ ildi. Bu kuvvet, câhiliye devrinde ganimet 
aramak, yahut yağmacılık yapmak için çad ırlar ından çıkan Araplar ı , 
bu sefer i(lay— ı  kelimetu'llah için, yani Allah ismini her tarafta yaymak 
ve yüceltmek için harekete geçirmi ş ti. Bu kuvvet iman idi. Allah'a 
inanmış lardı . Peygambere ve Peygamberin kendilerine tebli ğ  etti ğ i 
Kitab'a inanm ış lardı ; bu inançlar ında samimi idiler. E ğ er samimiyette 
bir kusurlar ı  bulunsayd ı , ş üphesiz, kazançlar ı  zafer de ğ il mağ lubiyet 
olurdu. 

İ lk müslümanlar ın islam'a olan inançlar ındaki bu mükemmeli-
yet, Hazreti Peygamberin hayat ı  boyunca nüzülüne ş âhid olduklar ı  
ve kulaklar ıyle dinledikleri vahyin onlar üzerinde b ıraktığı  tesirin bü-
yüklüğünü göstermeğe yeterlidir. E ğer bu tesir olmasayd ı , ne onlarda 
Islam' ın bu mükemmeliyeti görülür, ne de onlar ın dünyaları  fetheden 
bir ruba sâhip olmalar ı  mümkün olurdu. 0 halde ba ş arımn s ırrı , Hazreti 
Peygambere gönderilen vahiyde ve Peygamberin etraf ında toplanan-
ları n bu vahye samimiyetle inanmalar ında idi. 

Yirmi üç sene devam eden vahiy, onlar ı  cahiliye ça ğı ndan alıp 
çıkarmış , onlara yepyeni, ulvi bir ruh kazand ırmış tı . Bu vahiylerden 
baz ı larında Allah' ın ş u emirlerini görmek mümkündür: "Rasülün size 
verdiklerini al ın; nehyetti ğ i ş eylerden de çekinin'"'"; "Allah'a ve Ra-
st'ı le itaat ediniz" 602 ; "Her kim Rasüle itaat ederse Allah'a itaat etmi ş  
olur"603 ; Peygamber "onlara iyili ğ i emreder; onlar ı  kötülükten nehyeder. 
İyi olan ş eyleri onlar için helal, kötü olan ş eyleri haram k ılar"604 

Bu vahiylerin getirdi ğ i emirleri i ş iten ilk müslümanlar ın, Hazreti 
Peygambere itaatta kusur etmiyeceklerini, onun emir ve nehiylerine 
tam bir imanla boyun e ğeceklerini kabul etmek gerekir; zira yukar ıda 
iş aret etti ğ imiz baş arının sırrı m, bu itaat ın dışı ndaki bir başka sebepte 
aramak mümkün değ ildir. 

İş te, müslümanların itaat ettikleri Hazreti Peygamberden varid 
olan bu emir ve nehiylerin tümü, Kur'an' Kerimle birlikte onun hadis-
lerinden ibarettir. İ lk müslümanlar, Kur'ân yan ında hadIslerin de bilinip 
öğrenilmesi ve onlar vas ıtas ıyle gelen emir ve yasaklara uyulmas ı  gerek-
tiğ ine inanmış lardı ; çünkü bu, Allah' ın "Rasüle itaat edin" emrinin 
bir gere ğ i idi ve İ slam da ancak bununla tamam olurdu. Bu inanç, 

601. Haşr süresi, 7. 

602. 'Imr"ür ı  süresi, 32. 

603. Nisa' süresi, 80. 

604. ..4.'rüf süresi, 156. 

191 



tabiatiyle müslümanlar ı , Hazreti Peygamberin hangi konu ile ilgili 
olursa olsun, bütün sözlerini toplamaya ve onlar ı  büyük bir titizlikle 
korumaya sevketti. 

Hadislerin bilinip öğ renilmesi ve korunmas ı  için ba ş lı ca iki vas ıtaya 
ba ş vurulmu ş tur. Bunlardan birincisi haf ıza, diğeri ise yaz ı dır. Yaz ı  
sanat ının inki ş af etmediğ i devirlerde edebiyata merakl ı  milletlerin ha-
fıza kaabiliyetlerinin son derece geli ş tiğ i bilinen gerçeklerdendir. E ğ er 
bu husus gözönünde bulundurulursa, Arap yaz ı sının yeni yeni geli ş -
meğ e ba ş ladığı  Islam'ın ilk günlerinde, hadislerin korunmas ı  iş inin 
hafızaya tevdi edilmi ş  olduğu kolayca anla şı lır. Ancak hafızaya tevdi 
edilen herhangi bir sözle Hazreti Peygamberin hadisi aras ında kesin 
bir ayırım yapmak zorunludur. Çünkü s ıradan bir insan ın geliş i güzel 
sözünün unutulmaya mahkûm oldu ğ u söylenebilirse de, Peygambere 
itaat ı n bir gere ğ i olarak daima müzakere edilen ve daima tatbik sahas ı  
bulan hadisler için ayn ı  sözü tekrar etmek mümkün de ğ ildir. 

Islami davetin ba ş ladığı  sıralarda Kurey ş 'ten yaln ız onyedi kiş inin 
yaz ı  bildiğ i söylenmektedir". Fakat Hazreti Peygamberin e ğ itim poli-
tikas ı  sayesinde çok geçmeden bir çok müslüman okuma yazma ö ğ ren-
ıniş tir606. İş te bunların, hem Hazreti Peygamberden i ş ittikleri, hem de 
kendi aralar ında müzakere yolu ile ö ğ rendikleri hadisleri yazd ıklar ını  
görüyoruz. Her ne kadar kaç sahabinin hadis yazd ığı nı  kesin olarak 
tesbit edemiyorsak da, zikredilen baz ı  isimlerden hadis yazma i ş inin 
son derece yayg ın olduğ unu anlıyoruz. Hattâ o derecede ki Hazreti 

605. Bkz. el-Belözuri, Futültu'l-buldân, s. 457. 

606. Bkz. Muhammed HamIdullah, Hemmam İbn Hunebbih'in Sahifesi, s. 21 vd. Prof. M. 

11amidullah burada Hazreti Peygamberin e ğ itim te şkilâtıyle ilgili baz ı  misaller verir. Meselö 

MedIne'ye hicretten sonra ilk i ş  olarak Mescid-i Nebevi in ş a edilmiş , bunun yanına da Ş uffe 

denilen üstü kapal ı  bir bina yap ılmış tır ki, bu bina islâmiyetin ilk üniversitesi olmu ş tur. Gün-

düzleri, fıkıh, akaid ve bunun gibi dini filmleri ö ğ renen talebe geceleri de burada kal ırlardı . eki-

hiliyye devrinde kâtib unvam ile tan ınan 'Abdullah 	 Şuffe talebesine yaz ı  sanat ın 

öğ reten hocalardan biri idi. Keza Daru'l-R.urrcr denilen diğer bir yat ılı  mektep de hicretin 

ikinci senesinde Mahreme İbn Nevfel'in evinde aç ılmış tır. 
Rivayetler aras ında, Hazreti Peygamberin e ğ itim politikası  ile ilgili çok dikkate değ er 

şöyle bir haber de vard ır: Müslümanlar ın Medine'ye hicretinden iki sene sonra Mekkeli mü ş -

riklerle aralar ında tarihin meşhur Bedir sava şı  vukubulmuş , düş manı n bire üç nisbetindeki üs-

tünlüğüne rağmen zafer müslümanlara yönelmi ş ti. Zaferden sonra bir çok mü şrik esir de ele 

geçirilmiş ti. Hazreti Peygamber bu esirlerin fidye kar şı lığı  serbest b ırakılmalarma karar verdi. 

Fakat bu fidye tarihte e ş ine rastlanmayan bir ş ekilde ödendi: Çünkü Hazreti Peygamber, yaz ı  
bilen her bir müşrikin on müslüman çocu ğuna okuma yazma ö ğ retmesini ş art ko şmuş tu. Tabi-

atiyle bir çok mü ş rik bu suretle esaretten kurtuldu ğu gibi, kurtulanların on misli fazla müslü-

man da okuyup yazmasun ö ğ renmi ş tir. 
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Peygamberin "benden Kur'ândan ba ş ka bir ş ey yazmay ımz; her kim 
benden Kur'ândan ba şka bir ş ey yazmış  ise onu imha etsin" demek 
zorunda kaldığı nı  bile görüyoruz607 . Eğ er hiçbir sahabi hadis yazmam ış  
olsaydı , şüphesiz, Hazreti Peygamberden böyle bir nehiy vârid olmaz, 
yahut Hazreti Peygamber, sahabilerin zaten yapmad ıkları  bir i ş ten on-
ları  nehyetmek lüzumunu hissetmezdi. Bundan anla şı lan şudur ki, saha-
beden baz ı  kimseler, Hazreti Peygamberden i ş itmiş  oldukları  hadis-
leri yaz ıyorlard ı  ve muhtemelen bu yazma i ş i, Hazreti Peygamberin 
yukarıda zikrettiğ imiz yasağı nı  koyuncaya kadar da devam etmi ş ti. 

Hazreti Peygamberin ashab ını  hadis yazmaktan menetmesi çe ş itli 
ş ekillerde aç ıklanabilir- 

1. İ lk devirlerde müslümanlardan çok az kimsenin yaz ı  bildiğ ini 
yukarı da zikretmi ş tik. Yaz ı  bilenlerin ço ğu da, bunu henüz yeni öğ ren-
miş lerdi ve hatas ı z olarak yazam ıyorlardı . Hadislerin hatal ı  olarak 
yazılmas ı  halinde dini yönden çe ş itli mahzurlar ın ç ıkaca ğı  tabii idi. 

2. Hadislerin yaz ı lması  menolunduğu sıralarda vahiy de geliyor 
ve Kur'âm Kerimden nazil olan ayetler vahiy kâtipleri taraf ından yazıl-
dığı  gibi, âyetleri ezberlemek veya ö ğ renmek için diğ er müslümanlar 
tarafından da yaz ılıyordu. Sahabiler, Kur'âm Kerimin uslilbüne henüz 
alış kın olmad ıkları  için Kur'ân âyetleri ile hadisleri birbirinden ay ırt 
etmekte güçlük çekiyorlard ı . :Ayet -ve hadislerin ayn ı  sahifelerde yaz ıl-
mas ı  halinde bunlar ın karış ması  ihtimali de vard ı . Hazreti Peygamber, 
hadislerin yaz ılmas ını  menetmek suretiyle bu tehlikeyi önlemi ş  oluyordu. 

Aradan bir müddet geçtikten sonra bu yasa ğı n kaldırıldığı  ve hadis 
yazmak isteyenlere izin verildi ğ i görülmektedir. Böyle bir izin ç ıktık-
tan sonra, yukar ı da söz konusu edilen mahzurun ortadan kalkm ış  ol-
duğunu kabul etmek gerekir. Nitekim önceden, Kur'ândan ba şka bir 
ş eyin yazı lmamas ını  emreden Hazreti Peygamber, daha sonralar ı , 
mesela her gün pek çok hadis i ş itti ğ ini, fakat bu hadisleri haf ızasında 
tutamadığı nı  söyleyen bir sahabiye "haf ızana dinle yard ım et", yani 
"yaz" demi ş tir608 . Yine hadis yazmak için izin isteyen ve Hazreti Pey-
gamberin rı za ve gazab halindeki sözlerini de yaz ıp yazamıyaca ğı nı  
soran 'Abdullah İ bn cAnır İbni'l—q ş 'a "yaz; çünkü ben, (iyi halimde de 
kı zgın halimde de) yaln ız hak olanı  söylerim" demiş tir609. 'Abdullah İbn 
`Anır bu izni ald ıktan sonra pek çok hadis yazm ış tır. Nitekim Ebu 

607. Hadis için bkz. el-1:141b el—Ba ğ dAdI, 	 s. 105-106. 

608. Aynı  eser, s. 65. 

609. Aynı  eser, s. 72 ve ez—ZehebI, Tar(hu'l—Islam, III. 38. 

193 



Hurayra bu hususa i ş aret ederek ş öyle der: "Ashab içerisinde benden 
daha çok hadis bilen kimse yoktur; yaln ız 'Abdullah İbn <Amr müstes-
nâ; zira o, hadislerini yaz ıyordu, ben ise yazm ıyordum' ,610 . 

(Abdullah İbn cAmr, Hazreti Peygamberden i ş ittiğ i hadisleri yaz-
mak suretiyle büyük hacimde bir "sahife" meydana getirmi ş  ve buna 
Ş ddilca adını  vermiş tir. Mucâhid bu sahife hakk ında ş öyle der: Bir 
gün cAbdullah'ın yanına girdim. Ba şı nın alt ında bir sahife vard ı . Ona 
bakmak istedi ğ im zaman bana engel oldu. Kitab ını  benden sakl ıyor 
musun, deyince ş u cevab ı  verdi: Bu, Hazreti Peygamberden i ş ittiğ im 
eş — ş aldfe es— Ş cidilea'dır ve benimle Hazreti Peygamber aras ında hiç 
kimse yoktur. (`Abdullah Ibn 'Arar bu sözüyle sahifede bulunan hadis-
leri bizzat Hazreti Peygamberin a ğ zından iş itti ğ ini ve kendisiyle Haz-
reti Peygamber aras ında, hadisleri kendisine nakleden ba şka bir kimse 
bulunmadığı nı  ifade etmek istemi ş tir). Allah' ın Kitab ı  ve bir de bu 
sahifedekiler olduktan sonra ba şka ş eyler beni ilgilendirmez'"? ° . 

<Abdullah İbn 'Amr'in bu hadis sahifesi, onun vefat ından sonra 
torunlarına intikal etmi ş  ve onlar tarafından rivayet edilmi ş tir. Ah-
med 'bn Hanbel'in Musned'ini tetkik edenler, (Abdullah' ın hadisleri 
aras ında cAmr Ibn Ş ucayb İbn Muhammed İbn cAbdillah İ bn cAmr 
Ibni'l—cik ş 'ın can eldhi <an ceddihi isnadıyle nakletti ğ i hadislerin bu 
sahifeden al ındığı na tereddütsüzce hükmedebilirler 6 ı 2 . 

Hazreti Peygamber hayatta iken böyle bir hadis sahifesinin ortaya 
çıkması , ilk devirlerden itibaren hadise verilen önemi gösterdi ğ i gibi, 
bunun bir neticesi olarak, <Abdullah İbn `Anır gibi ba şka sahabilerin 
de hadis yazabileceklerine delâlet eder. Nitekim Ebu Hurayra'n ın 
Hazreti Peygamberden rivayet etti ğ i hadislerden seçilmi ş  140 kadar 
hadisi ihtiva eden es— Ş attife e ş — Ş ahika adıyle ş öhret kazanan bir ba şka 
eser, yine sahabe devrine ait hadis kitabetiyle ilgili örneklerden birini 
te şkil eder. Ahmed 'bn Hanbel'in Musned'inde tek bir isnadla tamam ı  
nakledilen bu sahifenin, Prof. Muhammed Hamidullah taraf ından 
Ş am'da ve Berlin'de bulunan iki müstek ıl nüshası , karşı laş tırılarak ne ş -
redilmi ş tir6". Prof. Hamidullah, bu sahife hakk ında şu bilgiyi vermi ş tir: 

610. Bu haber için bkz. el—BubörI, 504, I. 41; Ahmed Ibn Hanbel, Musned, II. 248; İ bn 

Hacer, el—isiibe, IV. 116; VII. 202. 
611. Bkz. Ibn Saccl, rabalsiit, VII. 2, 189; ez—ZehebI, Törtlı u'/—İslam, III. 38. 

612. 'Abdullah İbn `Amr'in bu sahifesi hakkında bkz. Talât Koçyi ğ it, Hadis tarihi, s. 44-48. 

613. El—Buböri ile Muslim'de bu sahifeden yap ılan baz ı  nakilleri de gözönünde bulundurarak 
nüsha farklarma i ş aret eden Prof. M. Hamidullah, mezkür sahifenin be ş inci ve ingilizce olarak 
yapılan tab`ma hadis kitabetiyle ilgili geni ş  bir mukaddime de eklemi ş tir. Bu tabi, tarafımız-
dan "Halen elde mevcut en eski hadis eseri: Hemmiim Ibn Muneb bih'in Sahifesi" ad ı  altında 
türkçeye terceme edilmi ş  ve Ilühiyat Fakültesi Yay ınları  arasında ne ş redilmiş tir (A.11 Ba şı m-
evi 1967). 
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"Ebâ Hurayra'n ın talebelerinden biri, bu eserin râvisi olan Hem-
ınâm İbn Munebbih idi. Bu eser, bize kadar gelen eserlerin en eskisi-
dir. İbn Sa`d'a göre Eb ıl Hurayra 59 / 677-8 senesinde ölmü ş tür; diğer 
kaynaklar, onun ölümünü bir sene daha evveline, yani 58 senesine ahr-
lar. Aslen Yemenlidir; keza Hemmânı. da Yemenlidir. Tahsil için Me-
dine'ye geldi ğ i zaman, onun kendisini mümtaz hem ş ehrisi Ebn Huray-
ra'ya takdim edece ğ i tabüdir. Ebrı  Hurayra, bu genç hem şehrisi için 
Hazreti Peygamberin hadislerinden 140 kadar ını  seçmi ş tir. Bu hadisler 
daha ziyade ahlâki tav ır ve hareketlerle ilgili olup, Ebâ Hurayra bun-
lardan küçük bir risale te şkil etmi ş  ve talebesine yazdırmış tır. Bu olayın 
tarihi belli değ ildir; fakat Eb ıl Hurayra'n ın ölümünden önce olduğu 
muhakkaktır. Daha sonraki baz ı  kayı tlar, bu risaleye eş — Şahife eş —
Sahiba denildiğ ini gösterir; ancak Hemmâm' ın onu muhafaza ve ri-
vayet etmek için gösterdi ğ i gayretlerinden dolay ı , sonraki nesiller ona 
Şahifetu Hemmam demi ş lerdir. Bu sahifenin tam isminin "Elı a Hurayra-
nin Hemma ın İbn Munebbih için te ı tip ettiğ i eş — Şahife eş—Şahika" 
olması  gerekirse de, biz burada her iki yazma üzerinde de yer 
alan diğ er ismi muhafaza edece ğ iz. Bu isim akla daha yak ın gelmekte-
dir; zira yukar ıda da görüldüğü gibi, eğer Ebâ Hurayra, hadis ilmiyle 
ilgili hususlarda herhangi bir kimseye özenmi ş  olsaydı , bu kimse eş-
şaFfe eş — Ş adiha adı  altında bir telif b ırakmış  olan 'Abdullah İ bn cAmr 
ibni'l—cks olurdu. Bu takdirde Eb ıl Hurayra'nın <Abdullah' ı  taklid 
ederek kendi koleksiyonuna eş — Ş ahife e ş — Ş ahika ismini vermesi garib 
değ ildir". 

"Hic ı  etin birinci asr ımn ortalar ında ortaya ç ıkan bu koleksiyon, 
tarihi de ğeri bakımından k ıymetli bir vesika te şkil etmektedir. Hazreti 
Peygamberin hadislerinin, onun ölümünden iki veya üç yüz sene sonra 
yaz ılmaya ba ş landığı nı  iddia eden kimseler vard ır ve tahmine istinaden, 
İ bn Hanbel, el—Butı ârI, Muslim ve et—TirmizI gibi ş ahsiyetleri sahte-
kârlıkla itham etmekte tereddüt göstermezler. Bunlar delillerini daha 
ziyade Hazreti Peygamber ve ashab ı  zamanında yaz ılı  hadislerin bulun-
madığı  tahmini üzerine dayam ış lardır. Dikkatle mukayese ve muka-
bele edildiğ i zaman, İbn 1.1anbel, el—Buljârl, Muslim gibi daha sonraki 
müellifler, Peygamberin hadislerinin umumi manâs ı  şöyle dursun, bir 
kelimesini ve hattâ bir harfini bile de ğ iş tirmemiş lerdir. Hemntânı 'm 
sahifesinde yer alan her hadis, yaln ız Ebrı  Hurayra'n ın rivayeti olarak 
altı  sahil kitap (Ş thah Sitte) ta kelimesi kelimesine bulunmakla kal-
mamış , aynı  zamanda Peygamberin bu sözlerinden her biri, manâ 
itibariyle diğer sahabilerden de rivayet edilmi ş tir. Bu suretle onlar ın 
Hazreti Peygambere isnadlar ımn ne hayali ve ne de ası lsı z olmadıkla- 
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rına mükemmel bir delil te şkil etmiş lerdir. Mesela Hemmam' ın mez-
kiir koleksiyonundaki 56 No. lu hadisin, el— Butı arrrı in Ş abib'inde 
Enes tarafından, 124 No. lu hadisin (Abdullah İ bn cOmer tarafından 
rivayet edildiğ ini görürüz. Keza 54 No. lu hadis, el—But ı arI taraf ından 
Enes ve Sehl İbn Sa`d es—Sâeı di'ye istinaden nakledilmi ş tir. Diğerleri 
de bunun gibidir"" 4 . 

Hazreti Peygamber ve ashab ı  devrinde yaz ılarak meydana getiril-
miş  iki me şhur hadis sahifesi hakkında bu kısa bilgiyi verdikten sonra, 
islamiyetin daha ilk devirlerinden itibaren, müslümanlar aras ındaki 
hadis kitabetiyle ilgili faaliyet az çok ortaya ç ıkmış  bulunmaktadır. 
Bu devirde vücuda getirilen daha ba şka sahifeler, zamamm ı za kadar 
intikal etmemi ş  olsalar bile, kaynaklar, ba şka sahabilerin de hadis 
yazdıklarını  ve sahifeler meydana getirdiklerini kaydetmektedirler. 
Mesela sahabi Câbir İbn <Abdillah' ın bir hadis sahifesi Ş abifetu CCı bir 
adryle ş öhret kazanm ış  ve bir çok kimse bu sahifedeki hadisleri rivayet 
etmi ş ler dir" 5 . 

Al!( 	İbn Ebi Talib'in elinde bulunan bir sahifenin sadakât ve fera- 
ize ait hadisleri ihtiva etti ğ i", yine sahabeden Semura İbn Cundeb'in, 
oğulları  için pek çok " ılm"i ihtiva eden bir risale haz ırladığı  ve bu ri-
sale muhteviyat ının daha sonralar ı  oğulları  ve torunları  tarafından ri-
vayet edildi ğ i617 , Enes İbn Malik'in, elinde bulunan bir sahifeyi "bu, 
Hazreti Peygamberden i ş iterek yazd ığı m ve sonra da ona okuyup 
tashih etti ğ im hadislerdir" diyerek takdim etti ğ i618 gözönünde bulun-
durulursa, bir çok sahabinin hadis kitabetiyle me ş gul oldukları  ve ha-
fıza yan ında kitabete de büyük ölçüde önem verdikleri anla şı lır. Saha-
benin dizi dibinde yeti ş en tabi`iler devrinde ise, hadis kitabeti art ık 
büyük bir müşkil olmaktan çıkmış , her hadisçinin çe ş itli yollarla elde 
ettiğ i binlerce hadisin muhafazas ı  için başvurulan yegane vas ıta haline 

614. Ad ı  geçen eser, s. 49-50. 

615. Bkz. İ bn Sa`d, Tabakılt, VII. 2,1; İ bn Ebi Ilâtim, Takdimetu'l—cerb, s. 46; el-1141b el-
Bağ drı dI, 	s. 354; İ bn Hacer, Tehzib, V. 27; VIII. 355 ez—ZehebI, 

116; TCtr[bu'l—İslam, IV. 296; Tehzibu'l—esmCı ', II. 58. 

616. Bu sahife ile ilgili haberler için bkz. Muslim, ş abib, III. 1567; el—BulArI, I. 36; IV. 30; 

Sunen, I. 469; Ahmed !bn Hanbel, Musned, I. 81, 102, 118, 119, 126; ez—ZehebI, 
Tezkire, I. 12; Tiirlhu'l— İslam, II. 199; el—Herevi, Zemmu'l keliim, I. 116a; İ bn Ebi HUim, Tak-
dimetu'l—cerb, s. 130. 

617. Bkz. 	 et—Tetrihu'l—kebfr, I. 1, 26; İbn Ebi Hatem , Kiblbu'l—cerh ve't-ta`c111, II. 
2, 186; İ bn Hacer, Tehzib, II. 94; III. 135; IV. 198, 236. 

618. Bkz. er—lUmahurmuzl, el—Mul ı addiş u'/—fiişı l, s. 367; el—ljatib el—Bagdildi, Talsyklu'l-
`tim, s. 95-96. 
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gelmiş tir. Bu devir, ayn ı  zamanda hadislerin tedvin ve tasnif edildi ğ i 
bir devir olarak da temayüz etmektedir. Bu bak ımdan, sahabe devrinde 
görülen sahifeler, bu devirde yerlerini daha büyük hacimdeki müdev-
ven veya musannaf eserlere b ırakmış lardır. 

"Hadis kitabeti" nden anla şı lan birinci manâ ile ilgili aç ıklama-
mıza burada son vermeden önce, bilinmesi gereken bir hususa bilhassa 
iş aret etmekte yarar vard ır. K aynaklarda "hadis kitabeti" söz konusu 
edildiği zaman, daima, Hazreti Peygamber ve ashab ı  devrinde hadis-
lerin küçük çapta sahifelere yaz ılmas ı  iş i kasdedihniş tir. Bu devirden 
sonra ise, "kitabet", art ık yerini "tedvin" e b ırakmış  ve bu kelime ile 
daha geni ş  çapta hadis toplama ve yazma i ş i ifade edilmi ş tir. "Tedvin" 
toplamak manas ına gelmektedir (Bkz. Tedvin) ve Hazreti Peygamber 
ve ashab ı  devrinde böyle bir faaliyetin mevcut oldu ğunu gösterecek 
hiçbir delile sahip bulunmamaktay ı z. Baz ı  sahabiler, Hazreti Peygam-
berden bizzat i ş ittikleri baz ı  hadisleri yazmış lar, fakat bu sahabilerden 
hiçbiri, kendi i ş ittiğ i hadisler yan ında diğer sahabi arkada ş larının iş it-
tikleri hadisleri de toplay ıp yazmayı  düş ünmemiş , yahut dü şünmüş  
olsa bile böyle bir i ş e te ş ebbüs etmemi ş tir. O halde bu devirde toplama 
faaliyeti yok, fakat baz ı  sahabilerin yazabildikleri nisbette, Hazreti 
Peygamberden i ş ittikleri hadisleri yazma faaliyetleri vard ır ve hadis 
tarihinde bu faaliyete kitabetu'l-4adis denilmiş tir". 

Kitübetu'l—bach ş 'in delâlet etti ğ i ikinci manâya gelince, konunun 
başı nda da iş aret etti ğ imiz gibi, bu, hadis meselelerinin bir ilim hüvi-
yeti kazanmas ından sonra, hadis kitabeti esnas ında hadisçilerin dik-
kat etmeleri gereken bir tak ım ş artlar ı , usal ve kaideleri içine al ır. Hadis 
kitabetinin yaygın bir hale gelmesi neticesinde, i ş itilen hadislerin iş i-
tildiğ i ş ekilde rivayet edilmesi ve herhangi bir yanl ış lığ a meydan veril-
memesi için kitabet i ş inde kelimelerin gerek ş ekil ve gerekse noktalama 
yönünden daha dikkatle kayd ına büyük gayret sarfedilmi ş , hadisçiler 
tarafından öğ renilmesi gerekli görülen bir tak ım kaideler konulmu ş tur. 
Bu kaidelerin en önemlileri şunlardır: 

1. Hadis yazan kimsenin, iki hadisi birbirinden ay ırt etmek için 
aralar ına ortası  bölünmüş  bir daire ş ekli koymas ı  gerekir. Ebu'z—Zi-
nâd, Ahmed İbn IIanbel, İbrahim İbn İ shak, Muhammed İbn Cerir 
et—Taberi bunu adet edinmi ş lerdi. Baz ı  hadisçiler ise, hadisin bitti ğ i 
yerden itibaren sat ırı  boş  bırakırlar, ikinci hadise alttaki sat ırdan baş -
larlardı . 

619. Bu konuda daha geni ş  bilgi için bkz. Talât Koçyi ğ it, Hadis tarihi, e. 199 vd. 

197 



2. Hadis yazan kimsenin, Allah isminin geçti ğ i yerlerde "azze 
ve cell" "tebareke ve ta'ala" gibi sena (övgü) ifade eden ibareleri mu-
hafaza etmesi gerekir. Keza Hazreti Peygambere salât ve selam ifade 
eden ibarelerin yaz ılmas ı  da ihmal edilmemeli, hattâ tekrar ı  halinde de 
usanç duyulmamand ır. E ğ er ş eyhten i ş itilen hadiste bu senâlar mevcut 
ise, zaten ravinin bunlar ı  aynen muhafaza etmesi gerekir. Fakat as ılda 
mevcut değ ilse, bunları  yazmas ında ve rivayet esnas ında okumas ında 
hiçbir mahzur yoktur; çünkü okudu ğu ş ey, duâ ve senâdan ba şka 
bir söz de ğ ildir. <Ali İbnul—Medini ve (Abbs İ bn 
gelen bir haberden ö ğ rendiğ imize göre, bunlar, salât ve selam rivayette 
mevcut olsa da olmasa da 1 erketmezlerdi. Bununla beraber kitabet 
esnas ında acele yazmay ı  gerektiren bir durum olursa salât ve selam ı  
daha sonra yazmak üzere yerlerini bo ş  b ırakırlardı . 

3. Hadis yazan kimsenin, i ş ittiğ i hadisleri aynen rivayet edebil-
mesi için, kitab ını  i(rcı b yönünden kusursuz bir ş ekilde haz ırlamas ı  
gerekir. '<cam harflerin noktalanmas ı , icriib ise hareketlenmesidir 
(Baz. '`cam, i <râb). 

4. Noktalanmış  harflerin (el—burilful—mucceme) zablina itina gös-
terildiğ i gibi, noktas ı z harflerin (el—huridul—muhmele) zabt ına da itina 
göstermek gerekir. Bu konuda takip edilen usril muhteliftir. Baz ıları  
noktaların yerini değ iş tirerek harflerin alt ına korlar ve mesela nokta-
sız olan "R ı" harfini, alt ına bir nokta koymak suretiyle bu harfin "Ze" 
olmadığı na i ş aret ederler. Keza "<Ayn" harfini alt ında bir nokta ile 
yazarak "Gayn" dan, " Ş ad" harfini alt ında bir nokta ile yazarak "Zad" 
tan, "T ı " harfini alt ında bir nokta ile yazarak "21" dan ay ırdederler. 
Noktas ız "Sin" harfinin yaz ı lışı nda da de ğ iş ik görüş ler ileri sürülmü ş -
tür. Baz ıları  " Şı n" a delâlet etmek üzere kullan ılan üç noktan ın (. • .), 
"Sin" harfinin alt ında bir dizide (...)yaz ılması  gerekti ğ ini söylemi ş -
lerdir. Baz ıları  ise, "Şı n" harfindeki üç noktan ın ters çevrilerek (• . •) 
"Sin" altına yaz ılmasını  uygun görmü ş lerdir. "lia" harfi bu kaidenin 
dışı ndadır; çünkü alt ına nokta konulmas ı  halinde "Cim" ile karış ması  
ihtimali vardır. Bu sebeple bir çok kimse "Ra" harfinin alt ına yine 
noktasız ve fakat daha küçük bir "Ha" harfi daha yazarlard ı . Bu usıll 
diğ er baz ı  noktasız harfler için tatbik edilir Bir çok kitapta görülen 
usiillerden biri de huruf— ı  muhmele (noktas ı z harfler) üzerine küçük 
bir hatt ın konulması dır. 

5. Hadis yazan kimsenin itina göstermesi gereken di ğer bir husus 
da, ta ş hih; tazbib veya temrizd ır. Taş 41,11, rivayet ve manâ yönünden 
sahili olmakla beraber, ş üphe ve ihtilaf olunmas ı  ihtimali bulunan bir 
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kelime veya ibare üzerine " ş ablıa" kaydının konulmasıdır. Bu kayıt, 
o kelime veya ibarenin, hadisi yazan kimse taraf ından tahkik olundu-
ğuna ve o ş ekliyle doğru olduğuna delâlet eder. Tcı blb ise — ki buna 
temr1 da denir — ,o ibarenin nakil yönünden do ğ ru, ancak lafız ve manâ 
yönünden fâsid, yahut zay ıf, yahut noksan, yahut musahhaf, yahut 
ş âz olduğunu, arapça yönünden caiz olmad ığı nı  gösteren ve ibare üze-
rine ba ş tarafında " Ş ad" harfi bulunan uzunca bir çizginin konulmas ın-
dan ibarettir. 

6. Hadis yazan kimsenin, kitab ın aslından düş en, fakat ha ş iyede 
yeniden sokulan kelime ve ibarelere itina göstermesi gerekir (Bkz. 
Laltal.c). 

7. Hadis yazan kimsenin, hadisleri dikkatli yazmas ı , hadisten 
olmayan kelime ve ibarelerin hadis metnin girmemesi için titizli ğ i 
elden b ırakmamas ı  gerekir. Bununla beraber herhangi bir yanl ış lık 
neticesi kitaba girmi ş  bazı  fazla kelime ve ibareler varsa, bunlar ı  usü-
lüne uygun bir ş ekilde iptal etmesi laz ımdır. Bu iptal i ş i de, ya o fazla 
kelime üzerine zarb yolu ile olur; yahutta fazlal ık hak veya maltvedilir 
Zarb, iptal edilmek istenen kelime veya ibarenin üzerine bir çizgi çekil-
mesiyle yapı lır (Bkz. Zarb). Hak, yaz ının bıçak vs. ile kaz ınmas ı , malı v 

ise silinmesi demektir. 

8. Eğ er hadis kitab ı , iki ve daha fazla rivayet yolu ile gelmi ş  olur, 
bu rivayetler aras ında bazı  ihtilâflar bulunursa ve hadisçi bu ihtilaf-
ları  veya rivayet farklar ını  kendi kitab ında göstermek isterse, iltibasa 
meydan vermemek için çok dikkatl ı  davranmas ı  gerekir. Bu konuda 
takip edeceğ i yol, önce kitab ını  belirli bir kitaba göre yazmak, sonra 
diğ er rivayetlerdeki fazlal ık veya noksanl ığı , o rivayetlerin ravilefinin 
tam isimlerini de zikrederek kitab ı n haş iyesinde veya belirli bir yerinde 
göstermektir. E ğer ravi isimlerini tam olarak kaydetmez ve bu isimlere 
delâlet etmek üzere baz ı  harfleri rumuz olarak kullamrsa, kitab ın 
başı nda veya sonunda rumuzun hangi isimlere delâlet etti ğ ini açıkça 
belirtmesi gerekir. 

K İ ZB — Kizb, Hazreti Peygamberin söylemedi ğ i bir ş eyi kasden 
ona isnadla rivayet etmek, daha aç ık bir ifade ile yalan söylemektir. 
Hadisçilere göre ta'n sebeplerinin en ş iddetlisi olan kizb ile tan ınmış  
bir râvi, art ık ebediyyen terkolunur ve hadisi reddedilir Ahmed İbn 
Hanbel'in de belirtti ğ i gibi, bir ravinin yaln ız bir hadiste yalan söyle-
diğ i, sonra da bu yalandan tövbe etti ğ i görülse bile, tövbesi kendisiyle 
Allah arasında olan bir i ş tir ve bu râviden art ık hiçbir hadis al ınmaz ve 
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yazılmaz620. El—Bubarrnin ş eyhle ı inden Ebü Bekr el—Humeydrnin 
ve ş afi'l imamlar ından Ebu Bekr e ş —Ş ayrafi'nin görü ş leri de budur. 
E ş —Ş ayrafi buna ilaveten "kizbi dolay ı sıyle hadisini terkettiğ imiz kim-
senin, tövbesi dolay ı sıyle kabulü cihetine gitmeyiz. Keza baz ı  hallerin-

den dolay ı  zayıf gördüğümüz kimseyi, bundan sonra kuvvetlendirmeye 
çahşmayı z" demi ş  ve ş ehadeti bu kaidenin d ışı nda b ırakmış t ır62 °. Bu 

görüş lerden anla şı lıyor ki hadis rivayetinde kizb, tutunmas ı  halinde 
kıyamete kadar bir ş eriat olarak kalabilecek ve dini ifsad edebilecek 
büyük bir tehlikedir. Bu sebeple bir ravinin yaln ı z bir hadiste yalan ı  
görülse ve sonradan tövbekâr olsa bile, dini korumak için art ık ondan 
bir daha hadis al ınmaz. Bununla beraber hadis d ışı nda yalan ı  sabit olan 
kimse, her ne kadar terke müstehak olsa da, bu yalandan tövbe etti ğ i bi-
lindikten sonra onun hadisleri al ınabilir; çünkü hadis d ışı ndaki yalanın 
fesadı  umumi değ ildir. Nitekim yalan ş ehadette bulunduktan sonra 
tövbekar olan kimsenin ş ehadeti kabul olunmaktad ır. Ancak en—Ne-
ve-vi, hadis rivayeti ile ş ehadet aras ında hiçbir fark bulunmad ığı na i ş a-
retle, ş ehadetteki yalamndan tövbe edenin ş ehadetinin kabul olundu ğu 
gibi, hadis rivayetindeki yalan ından tövbe eden kimsenin tövbesinin 
de kabul edilmesi gerekti ğ ini, nitekim kâfir olan bir kimsenin müslü-
man olduktan sonra rivayetinin ayn ı  ş ekilde kabul olundu ğunu ileri 
sürmü ş tür622. Bununla beraber, kâfirin müslüman olmas ı  halinde riva-
yetinin kabul olunduğu yolunda ileri, sürülen görü ş ün bu konuya uygun 
bir misal olmadığı  anlaşı lmaktadır. Zira islam vasfı , hadis rivayet eden-
lerde aranan ilk ve umumi bir ş artt ır; fakat bu ş art, her İ slam vasfını  
taşı yan kimsenin hadislerinin kabul edilmesini gerektirmemektedir. 
Nitekim hadis uydurup bunlar ı  Hazreti Peygambere isnad eden kimse-
ler de bu vasfa sâhip olan kimselerdir. 

Bir râvinin kizbi, çok defa, kendisinden hadis rivayet etti ğ i kimsenin 
vefat tarihi ile, kendisinin do ğum tarihinin bilinmesi halinde arada beli-
ren zaman fark ından anla şı lır. Hikaye edildi ğ ine göre (Omer İbn Miisa 

II ımış 'a gelerek bir mescidde hadis rivayet etme ğe baş lar. Ancak riva-
yetlerinin çoğunda baddesend şeyhukumu' ş —ş cı lilt (bize sâlih bir ş eyhiniz 
rivayet etti) ibaresini tekrar edince, orada bulunanlardan biri "bu sa-
lih olan ş eyhimiz kimdir; aç ıkla da ö ğ renelim ?" der. Itavi bu ş eyhin 
1-151id İbn Ma`dan olduğunu ve 1 08 senesinde Erminiyye gazvesinde 

620. E1-1J4lb 	 s. 117. 

621. Bkz. es—Suyüti, Tedrib, s. 220. 

622. Aynı  eser, s. 221. 
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onunla kar şı la ş tığı nı  söyler. Bunun üzerine râviye ş öyle der: "Allah-
tan kork ve yalan söyleme. Iplid İbn Macch'n 104 senesinde vefat etti; 
sen ise onunla ölümünden dört sene sonra kar şı laş tığı nı  söylüyorsun. 
Sana ş unu da söyleyeyim ki, o Erminiyye seferine de ğ il Rum seferine 
k at ılmış tı"6". 

Hadis râvileri aras ında bu çe ş it yalanlar ı  çok çabuk ortaya ç ıkan 
pek çok kimse vard ır. Bu sebepledir ki 11afs İbn Gly "bir ş eyhi itham 
ettiğ iniz vakit, onu senelerle hesaba çekin", yani o ş eyhin yaşı  ile on-
dan hadis rivayet eden kimsenin ya şı nı  hesap edin, demi ş tir. Nitekim 
Sufy es—SevrI de "râvilerin yalan söyleme ğ e ba ş lamalaıı  üzerine ken-
dilerinin de tarihler kullanma ğ a ba ş ladıklarını " söylemi ş tir624 . Bu tarih-
ler sayesinde mülâki olmad ıkları  ş eyhlerden hadis ald ıklarını  iddia 
eden kimselerin yalanlar ı  kesin bir surette ortaya ç ıkmış tu 625 . 

KUDSI HADIS — (Bkz. Hadis—i Kudsi) 

KUNA — (Bkz. Esnı.. ve Kun') 

KURPE cALEYH İ  VE ENE ESMAcU — K ıra'at — arz yolu ile 
alınan hadislerin rivayetinde kullan ılan tabirlerden biri olup " ş eyhe 
okundu, ben de dinledim" manâsma gelir. Arz veya k ıraat, râvinin, 
daha önce elde etti ğ i ve öğ rendiğ i herhangi bir ş eyhe ait hadisleri ri-
vayet edebilmek için o ş eyhe ba ş vurmas ı , hadislerini ona okuyup ha-
tah olanlar varsa tashilı  edip ondan rivayet hakk ını  almas ı dır (Bkz. (Ar?). 
İ lk anda bu usiilün, râvi ile ş eyh aras ında bir hadis al ıp verme iş inden 
ibaret olduğu anla şı hrsa da, çok defa ba ş ka kimselerin de bu vesile 
ile hadis i ş ittikleri ve bu hadislerin rivayet hakk ını  kazandıkları  görülür. 
Çünkü râvi, hadislerini ş eyhe arzederken veya okurken yanlar ında ba ş -
ka kimseler de bulunur ve bunlar da râvinin okudu ğu ve ş eyhin, varsa 
hatalarını  tashih etti ğ i hadisleri dinlerler veya yazarlar. Bu kimseler, 
bu ş ekilde dinlemi ş  ve öğ renmi ş  oldukları  hadisleri, aynen ş eyhten 
iş itmi ş  gibi rivayet hakk ına sahiptirler. Tabiatiyle rivayet esnas ında 
lıaddesena, alıberand gibi bazı  tabirler kullamrlar; fakat bu us ıll ile 
alınan hadislerin rivayetinde, ne şekilde alındıklarını  da göstermek 
bakımından mecliste haz ır olan ve ş eyhe okunan hadisleri dinleyen kim-
senin "okundu, ben de dinledim" manâsma gelen buri'e caleyhi ve ene 
esmdu tabirini kullanmas ı  en do ğ ru ve en güzel bir hareket olur. 

623. El—tlatib el—Bağd3di, el—Kifiiye, s. 119. 

624. Aynı  yer. Keza bkz. es—Suyrıti, Tedrfb, s. 505. 

625. 1bn Hacer, Nuhlı etu'l—fiker ş erhi, e. 55. 
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R.UŞŞ Ji ş  — (Bkz. Ra şş gı ş ) 

KUTUB—İ  S İ TTE — Sahih hadis kitapları  aras ında en sahih olarak 

bilinen el—Butı ari ve Muslim'in el—Cami'u' ş — Ş attlh'leri ile Ebu Davud, 

et—Tirmizi, en—Nesa'i ve İbn Mace'nin es—Sunen'leri, Kutub—i Sitte 
(alt ı  kitap) ad ıyle ş öhret kazanm ış t ır. Ancak bunlar ın aras ında yer alan 

İ bn Mace'nin Sunen'i, alt ıncı  asrın başı na kadar Kutub—i Sitte'den sayı l-
mamış tı ; daha do ğ rusu, bu zamana kadar hadisçiler nazar ında as ı l 
olan beş  hadis kitab ı  bulunuyordu. Ebu'l—Fail İ bn Tahir el—Makdisl 

((O. 507) nin bu be ş  kitaba tahsis etti ğ i Ap.cif'a İ bn Mace'nin Sunen'ini 
de eklemesinden ve "Alt ı  İ mam ın Ş artlar ı" (Ş urfitu'l—e'immeti's—Sitte) 
adlı  kitab ını  telif etmesinden sonra, İ bn Mace'nin Sunen'i de muteber 
kitaplar arası nda zikredilme ğe baş lamış tır. Bununla beraber onun, 
yalanc ı lık ve hadis hırs ı zlığı  ile itham olunmuş  baz ı  ravilerden gelen 

hadislere de kitab ında yer vermi ş  olması , baz ı  hadisçilerin Sunen'in 
alt ıncı  kitap olarak kabul edilmesine muhalif kalmalar ına sebep ol-

muş tur. Bu hadisçilerden bir k ı smı , daha az zay ıf râvileri ve daha az 

saz ve munker hadisleri bulunan ed—Darimrnin Sunen'ini altıncı  kitap 
olmaya layık görürken, diğer bazıları , Malik İ bn Enes'in MuvaHii' adlı  
kitab ını  İ bn Mace'nin Sunen'i yerine teklif etmi ş lerdir. Maamafih Sunen, 
sayı ca fazla olmayan zay ıf ve hattâ mevzil say ılan baz ı  hadislerine ra ğ -

men, bilhassa fıkıh bâblan yönünden büyük faydas ı  dolayı sıyle altıncı  
kitap olarak kabul görmü ş  ve ş öhret kazanmış tır"'. 

Kutub—i Sitte, diğer hadis kitaplar ına nisbetle daha sahil ve iti-
mada sayan olduklar ı  için ş t4(tb, adıyle de isimlendirilmi ş tir. Bununla 
beraber ilk iki kitap, yani el—Bubari ve Muslim'in kitaplar ı , diğer dört 

Sunen'den daha sahihtir ve Şalı iiı iin ad ıyle ş öhret kazanm ış lardır. 

Kutub—i Sitte'den her birinin kendine has bir tak ı m hususiyetleri 

vard ır. Mesela fıkıh bablan yönünden el—Bul ı arrnin, tertibinin güzel-
liğ i ve talikat ının azlığı  yönünden Muslim'in, rivayet sanat ı  yönünden 

et—Tirmizi'nin, ahkâm hadislerini toplamas ı  yönünden Ebu Davud'un, 
fıkıh bablanna ayırmam yönünden İ bn Mace'nin ve nihayet bu mezi-
yetlerin ço ğunu kendisinde toplamas ı  yönünden en—NesâTnin kitab ı  
ayrı  bir de ğ er ta şı r. 

626. Bkz. 'Faik Koçyiğ it, Hadis tarihi, s. 249-250. 
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LÂ BE'SE B İ Hİ— Ravilerin tddilinde kullan ılan ve İ bn Ebi  Hâ-
tim'in tertibine göre ikinci, ez—Zehebi'nin tertibine göre üçüncü, İbn 
Hacer'in tertibine göre de dördüncü mertebeye delâlet eden tabir-
lerinden biri olup "bir beis yoktur" veya "fena de ğ il" manasma gelir. 
Yahya İbn Macin'in ifadesine göre, bir râvi hakk ında la be'se bihi deni-
lirse bu söz onun ş ika olduğuna delâlet eder. Ancak bir râvi hakk ında 
kullanılan ş ika tabiri ile bu tabir aras ında bir farkın bulunduğu muhak-
kaktır ve ş ika tabirinin daha üstün bir dereceye delâlet etti ğ ine şüphe 
yoktur627 . 

LAHAR.— Hadis kitabetinde dikkat edilmesi gereken, önemli 
meselelerden biri /ahals't ır. Lahak, lugatta zâid, ilave edilen ş ey manasma 
gelir. Hadisçilerin ve bilhassa hadis yazanlar ın ıstılahında ise, kitab ın 
ashndan dü ş en, fakat sonradan ha ş iyede gösterilen veya kitaba ilhak 
olunan söz veya ibareye denir. Metinden dü ş en bir ibarenin ha ş iyede 
gösterilmesi için umumiyetle takip edilen usül, ibarenin dü ş tüğü yerden 
yukarıya doğ ru küçük bir hat çekilmesi ve bu hatt ın, iki sat ır arasında, 
haş iyenin bulunduğu tarafa k ısaca yöneltilmesinden ibarettir. Lal:14 
ise, ha ş iyede bu hatt ın kar şı sına ve sağ  tarafa yaz ı lır. Eğ er yazılacak 
ibare uzun ve hatt ın kar şı sında sağ dan baş layarak hatta do ğ ru yaz ı l-
ması  imkansı z ise, onun yine hat hizas ından baş lamak üzere sahife-
nin yukarı sına doğ ru yazılmas ı  uygun olur. E ğer yukarıdan a ş ağı ya 
doğru yazılacak olursa, ileride ç ıkabilecek lahalOar için ha ş iyede bo ş  
yer bulamamak ihtimali doğ ar. 

Lahakın yazılmas ı  tamam olduktan sonra, sonuna ş aldıa ibaresi-
nin, veya biti ş ik "Sad" ve "Ha" harflerinin konulmas ı  da gerekir. Bu-
nunla, metinden dü ş en ibarenin haş iyede kaydolunandan ibaret oldu-
ğuna iş aret edilmi ş  olunur Bazıları  ş alsIsa yerine inteha'l—lakak (lahak 
son buldu) ş eklinde bir ibare koymay ı  âdet edinmiş ler, baz ıları  da ki-
tab ın aslından düş en ibarenin sonuna metinde dü ş en kı sımdan sonra 

627. Bkz. es—Suyiiti, Tedrit, s. 234. 
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yer alan ilk kelimeyi de ilave etmi ş lerdir; böylece lahak ın son kelimesi, 
metin içindeki kelime ile birlikte mükerrer olarak yaz ılmış  ve lahakla 
kitap içinde yer alan ibarenin ittisali sa ğ lanmış t ır. 

Kitab ın aslından olmayan, fakat ş erh, bir hataya i ş aret, rivayet 
veya nüsha farklar ını  belirtmek maksad ıyle haş iyeye konulan kay ıtlar 
ise, kitab ın aslından olduğu zannını  uyandıraca ğı  düşüncesiyle baz ıları  
tarafından ho ş  karşı lanmamış tır. 

LAKAB — (Bkz. Elkâb) 

LA Ş EY' — Hadis ravilerinin cerhinde kullan ılan ve hadislerinin 
reddedilmesi gerekti ğ ini gösteren tabirlerden biridir. "Hiç bir ş ey değ il, 
iş e yaramaz" manasma gelen bu tabir, es—Suyütrnin belirtti ğ ine göre 
tecrihin dördüncü mertebesinde yer ahr 628 . 

LA YUHTECCU B İ Hİ  — Tecrihin üçüncü mertebesinde yer al ır 
ve "onunla ihticac olunmaz" man:asma gelir. 

LEYSE B İ Hİ  BE'SUN — (Bkz. L'â be'se bihi) 

LEYSE B İ—HUCCETİ N — "Huccet de ğ ildir" manasında kullan ı -
lan ve râvilerin cerhine delâlet eden tabirlerden biridir. Bununla tay-
sif edilen bir ravi, her ne kadar adalet yönünden sak ıt ve metra say ı l-
mazsa da, herhangi bir ş eyle mecriıh olduğu kabul edilir. Bu gibilerin 
hadisleri ancak itibar olmak üzere yaz ılabilir. 

LEYSE 	AVİYYIN — Tecrihte kullan ılan ve "kuvvetli de- 
ğ ildir" man:asma gelen bir tabirdir. Leyse bi—ltuccetin ve benzeri tabir-
lerin delâlet ettikleri mertebenin a ş ağı sında olan bir mertebeye delâlet 
eder. Bu vas ıfta olan ravi diğerlerinden daha zay ıftır; bununla beraber 
hadisi itibar için yaz ı lır. 

LEYSE BI'L—METIN — "Metin değ ildir" manas ında tecrih için kul-
lanılan tabirlerdendir ve leyse bi—huccetin tabiri ile aynı  mertebededir. 

LEYSE BPS—SIKATI — Cerh tabirlerinin en ş iddetlilerinden olup, 
bu vasfa sâhip ravinin ve hadisinin terkedildi ğ ine delâlet eder. Gerek 
adalet ve gerekse zabt yönünden güvenilir olmayan kimseler hakk ında 
kullanı lır ve "s4a değ ildir" manasma gelir. 

LEYSE B İ —Ş EY'İ N — "Bir ş ey değ ildir" manas ında ravilerin cerhi 
için kullanılan bir tabirdir ve leyse tabirine nisbetle bir derece 
daha hafiftir. 

628. Ayn ı  yer. 
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LEYSE 	— Cerhte kullan ılan tabirlerin birinci mertebe- 
sinde yer alanlar ındandır. Bununla vasfedilen râvi, bir ş eyle mecrillı  
olmakla beraber adalet yönünden sâk ı t değ ildir. Bu sebeple hadisleri 
yalnı z itibar için yaz ıhr. 

LEYY İ NU'L—HADIS — Tecrihin birinci mertebesinde yer al ır; 
hadisi metr ılk değ ildir; itibar için yaz ıhr. 

Lİ RF — 	bir kimsenin bir kimseye kavu şması  (mülâki olmas ı ) 
manâsma gelir. Likâ'm hadis rivayetinde önemi çok büyüktü ı  . Bir 
râvinin muhtelif ş eyhlerden nakletti ğ i hadislerin kabul edilebilmesi 
için, her şeyden önce o râvinin hadis ald ığı  ş eyhlere mülâki olduğunun 
bilinmesi gerekir. Bir ş eyhe likâ' ı  bilinmeyen râvinin o ş eyhten rivayet 
ettiğ i hadisler, mursel veya mudelles hükümündedirler ve isnadta 
inkı ta var demektir; çünkü o râvinin, hadisi ba şka kimselerden ald ığı  
halde o kimseleri zikretmemesi ve mülâki olmad ığı  ş eyhe isnad etmesi 
ihtimali vard ır. 

Ş eyhe likâ' ı  bilinmeyen râviler, hadislerini o ş eyhten rivayet ederken 
likâ'a da ihtimali olan Iccile ve can gibi tabirler kullan ırlar. Mutlak suret-
te likâ'a delâlet eden semictu ve baddeş end gibi tabirlerin kullan ılması , 
bunları  kullanan râvinin yalanc ı lığı nı  gösterir. Çünkü râvi, mülâki 
olmadığı  ş eyhten semictu (o şeyhi iş ittim) veya baddeşend (o ş eyh 
rivayet etti) demek suretiyle yalan söylemi ş  olur. 

Hadis ricali hakk ında telif edilen biyografik eserlerde, mülâki 
olmadığı  halde baz ı  ş eylerden hadis rivayet eden kimselerin durumlar ı  

e aç ık bir ş ekilde gösterilmi ş tir. 
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M 'A A(LEMU B İ Hİ  BE'SEN — "Onda bir beis görmüyorum" ma-
nas ına gelen ve tadilin son, yahut tecrihin ilk mertebesine delâlet eden 
tabirlerden biridir. Hakk ında bu tabir kullan ılan bir kimse metr ılk 
sayı lmaz; fakat onu adaletten iskat etmeyen bir ş ey-le mecrâhtur ve 
hadisleri sadece itibar için yaz ı lır. 

MAHALLUHU ES—SIDRU — "Mahalli veya yeri doğruluktur" 
manas ında kullanılan ve tadil lafızlar ının İbn Ebi Wı tim tertibine 
göre ikinci, ez—Zehebi tertibine göre üçüncü, İ bn Hacer tertibine göre 
de dördüncü mertebesinde yer alan bir tabirdir. 

MAHFiTZ — Saz olan hadisin mukabili olarak tercih edilen hadise 
mahfcti adı  verilmi ş tir. Saz, sika râvinin zabt yönünden olsun, rivaye-
tin çokluğu ve buna benzer tercihi gerektiren sair yönlerden olsun, 
kendisinden daha üstün râvilere muhalif olarak rivayet etti ğ i ve riva-
yetiyle tek kald ığı  hadistir (Bkz. Ş4). Böyle bir hadisin râvisi sika 
da olsa, kendisinden daha üstün durumda olan ve daha fazla isnadla 
gelen diğer râvilerin rivayetlerine muhalif rivayeti, muhalif olan bu 
rivayetin terkini, di ğerlerinin rivayetlerinin tercihini gerektirir. Buna 
göre terkedilen hadis saz, tercih edilen, yani kabul edilip al ınan hadis 
de nıaltfü£ adını  alır. Et—Tirmizi, en—Nesai ve İ bn Mace taraf ından nak-
ledilen ş u hadis mallpia misal olarak zikredilebilir: 

Sufyan İbn <Uyeyne <an `Amr İ bn Dinar `an cAvsece `an İbn `Ab-
bas (r.a.) enne raculen tuviffiye (ala (andi (s.a.s.) ve lem 
yeda` varisen illa mevla huve e(tekahu 629 . 

Bu hadis Hammad İ bn Zeyd tarafından da yine <Amr İ bn Dinar 
ve (Avsece isnad ıyle rivayet edilmi ş , fakat bu rivayette, Sufyan İbn 
(Uyeyne'nin isnad ında yer alan İ bn (Abbas zikredilmemi ş tir. Gerek 
Sufyan İ bn (Uyeyne ve gerekse 1.1ammad İbn Zeyd, her ikisi de hadIsi 

629. hadisin metni için bkz. Elya Drıvild, Sunen, II. 112; 'bn MUe, Sunen, II. 167. 
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`Arar İ bn Dinar'dan alm ış , fakat birisi isnad ında ibn (Abbas' ı  zikret-
miş , diğeri ise zikretmemi ş tir; yani biri di ğerine muhalefet etmi ş tir. 
Bu durumda, bu iki rivayetten hangisi do ğ rudur ve hangisini tercih 
etmelidir; yahut hangisi magai, hangisi sclzd ır? Ebâ hatam, Sufyan 
İbn (Uyeyne rivayetinin tercih edilmesi gerekti ğ ini ve onun malıfa£ 
olduğunu söylemiş tir. Çünkü, her ne kadar I-Jammad İ bn Zeyd de ada-
let ve zabt ehlinden bilinirse de, bu isnadla rivayetinde tek kalm ış  ve 
ondan ba ş ka hiç kimse, hadisi, İ bn `Abbas'ı  isnadında zikretmeksizin 
nakletmemi ş tir. Buna mukabil İ bn `Abbas' ın zikrinde Sufyan İbn 
`Uyeyne'ye tâbi olan ve aralar ında İbn Curayc gibi tan ınmış  imamlar 
da bulunan kimseler vard ır. O halde Sufyan' ın rivayeti, bu rivayete 
tâbi olanların çokluğu dolayı sıyle 1-Jammü.- d İ bn Zeyd'in rivayetinden 
daha kuvvetlidir ve onun tercih edilmesi gerekir. İş te tercih edilen bu 
hadise maljai denir. Tercih edilmeyen klammad İ bn Zeyd hadisi ise 
ş aglır. 

MAUV — Mabv, hadis kitabeti esnas ında yanhş  yaz ılan bir kelime 
veya ibarenin parmak veya bir bez parças ı  ile silinip yok edilmesi usul-
lerinden biridir. Ancak bu usal, henüz yaz ılmış  ve mürekkebi kuruma-
mış  yazıların silinmesinde geçerlidir; ayn ı  zamanda üzerine yaz ılan 
kağı t veya evrak ın da kal ın cinsten olmas ı  gerekir. Bununla beraber, 
böyle bir silme i ş i, çok defa ka ğı dın kirlenmesine ve kararmasma, hattâ 
yırt ı lmasına yol açt ığı  için hadisçiler taraf ından tecviz edilmemi ş tir. 

Mahv, çeş itli ş ekillerde yap ı lır. Yukar ı da da i ş aret olunduğu gibi, 
ya parmakla, yahutta bir bez parças ı  ile olduğu gibi, en garibi ve —el-
Ceza'irrnin ifadesine göre — en sa ğ lam olanı , Mâliki fukahas ından 
Salman Ibn Sa`d' ın usalüdür. 'Bu zât, bir ş ey yazdıktan sonra onu dili 
ile yalarmış . Bu usal, her halde Ibrahim en—Nat ı a`rden rivayet olunan 
ş u söze istinad etmektedir: "Bir adam ın elbisesinde ve dudaklar ında 
görülen mürekkeb lekeleri onun mürüvvetindendir" 630. Yine rivayet olun-
duğuna göre Ebil İ shak e ş —Ş irazi'nin elbiseleri gökten mürekkeb ya ğ -
iniş  da o alt ında kalmış  gibi leke içinde imiş  ve o buna hiç ald ırış  etmez- 

(Ubeydullah İbn Suleymân da, elbisesinde gördüğü sarı  lekeyi 
boyad ıktan sonra "mürekkeb bizim için za`ferandan daha güzeldir" 
diyerek ş u beyti inş ad etmi ş tir: 

innema'z—zaffernu ( ıtru'l—uziir ı  ve midadu'd—diviyyi cıtru'r—rical 

"Za'feran kad ınların kokusudur. Mürekkeb ise erkeklerin koku-
sudur'"". 

630. Bkz. 	 Tevelhu'n —naiar, s. 358. 
631. Aynı  yer. 
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MAKBÜL— Makbül, İ bn 	tasnifinde iki kı sımda incelenen 
âhâd haberlerin birinci k ısmı nı  te ş kil eder; di ğ eri ise merdâdtur. Umumi-
yetle saltihin müradifi olarak kullan ılan makbul, kendisiyle amel edil-
mesi gereken haber çe ş ididir; çünkü bu çe ş it haberleri nakleden râvi-
lerin doğrulukları  sâbit olmu ş  ve haberleri kabul s ı fatını  kazanmış t ır632 . 

MAKLÜB— Hadis râvilerinin isimlerinde, isnadlarda ve metin-
lerde baz ı  kelime veya ibarelerin, gerek yerlerini de ğ iş tirerek ve gerekse 
yerlerine ba şka kelime ve ibareler koyarak rivayet edilen hadislere ınale-
lüb denilmiş tir. Buna göre maklfib, kelime manâsma uygun olarak, ıs-
tı lahta, kalbedilmi ş , veya takdim ve tehi,le de ğ i ş ikliğe uğ ramış  hadis 
demek., ir. 

Bir hadis, ya metninde yap ılan değ iş iklik dolayı sıyle makhilı  olur; 
ya isnadta bir râvi isminin kalbi, yahut hadisin mar« olan isnad ının 
bir ba şka isnadta, yahutta manı f olan râvisinin bir ba şka râvi ile de ğ iş -
tirilmesi halinde maklüb olur. 

Metin yönünden makbiba, Uneyse'nin izâ ezzene tbnu Ummi 
Mektüm fe—kulu ve' ş —rab ıl; ve izâ ezzene Bilâl felâ vela te şı aba 
( İ bn Ummi Mektüm ezan okudu ğu zaman yeyin ve için; Bilâl ezan oku-
duğu zaman da yeyip içmeyin) hadisi misal olarak zikredilebilir. Bu 
hadis, İ bn <Omer ve Hazreti <Al ş e rivayetiyle me ş hur olup do ğ rusu 
ş öyledir: " İnne Bilâlen yu'ezzinu bi—leylin fe—kulü ve' ş rabrı ; hattâ 
yu'ezzine İ bn Ummi Mektüm" (Bilâl geceleyin ezan okur; o okudu ğ u 
zaman yeyip için; tâ İbn Ummi Mektüm okuyuncaya kadar... 633 . Bir 
rivayetin d ışı nda ve farkl ı  olarak gelen rivayetler maklübtur. Ancak 
İ bn 1:lıbbâıl ve İ bn Iluzeyme, Bilâl ile İbn Ummi Mektüm'un geceleri 
münavebe ile ezan okumu ş  olabilecekleri ihtimaline dayanarak Uneyse 
rivayetini de maklübtan saymami ş larsa da, bunun zay ıf bir ihtimal 
olduğuna ve basit bir tevilden ibaret bulundu ğuna ş üphe yoktur. 

Râvi isminin kalbedilmesi de, hadisin m41 -ü]) sayı lmas ına yol açar. 
Böyle bir kalb, râvi isminin baba, baba isminin de râvi ismi olarak de-
ğ iş tirilmesiyle olur: Ahmed İ bn <Ali ile <Ali İbn Ahmed gibi. 

İki veya daha fazla hadisin isnadlar ının değ iş tirilmesiyle ortaya 
çıkan değ iş ik isnadl ı  hadislere de makbab ad ı  verilir. Ba ğdâd ulemasının 
el—Buhârrnin haf ı zas ını  ve hadis ilmindeki kudretini ölçmek için, ona 
isnadları  makkıb yüz hadis sordukları , onun da her isnad ı  ait olduğu 
hadise vermek suretiyle üstün bilgi kudretini isbat etti ğ i maM ındur634 . 

632. Bkz. 'bn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 28. 
633. Bkz. es—Suyüti, Tetkik s. 191. 
634. Bu konuda daha geni ş  bilgi için bkz. 
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Makkib, bir ravi ile meşhur olan hadisin, bir ba şka raviden rivayet 

edilmesiyle de meydana gelir. Mesela, Salim'den rivayetle me şhur olmuş  
bir hadisi Naficden, yahut M lik'ten rivayetle me şhur olanı  cUbeydul-

lah 'bn <Omer'den rivayet ede ı  er. Meşhur hadis, Naficclen veya <Ubey-
dullah'tan maklüb olarak ri ayet edilmesi halinde, rivayet edildi ğ i 
isnadla garib olur ve baz ı  ha isçiler aras ında rağbeti artar. Ancak ha-
disin isnadında bu çe ş it değ iş 'ldikler yaparak ona kar şı  rağbeti art ır-
mak, hadis vazedenlerin i ş idir Hammad İbn `Arnr, Ebü İ smail İbrahim 
İ bn Ebi Hayye, Behlül İ bn beyd el—Kindi, bu i ş i yapan yalanc ı lar-
dandır. Mesela yukar ı da ismi eçen Hammad İbn `Am; Hazreti Pey-

gamberin selam ile ilgili bir adisini merfil olarak el—`Ame ş 'ten ş öyle 
nakletmiş tir: 

...`An Hammad İbn <Amr (anil—A<me ş  `an Ebi Salih <an Ebi 
Hurayra merfacan: İ za lakitum el—mu şrikine fi tarikın fela tebde'ühum 
bi's—selam. (Bir yolda mü ş riklerle kar şı laş tığı nız zaman onlara ilk defa 
siz selam vermeyiniz). Asl ında bu hadis, el—Atmeş 'in değ il, Suheyl İbn 
Ebi Sülih'ın hadisidir. Fakat .  Hammad İbn Suheyl yerine el-
A`meş 'i koymu ş  ve bu suretle hadise kar şı  rağbeti garib isnadla art ı r-
mak istemi ş tir. Nitekim Muslim, Ş akilı 'inde Şube, Sufyan es—Sevri, 
Cerir İbn <Abdi'l—Hamid ve <Abdu'l—`Aziz ed—Daraverdryi zikretmi ş  ve 

hepsinin de hadisi Suheyl'den rivayet ettiklerini göstermi ş tir6". 

Garib hadisler, çok defa, onlara ra ğbeti art ırmak gayesi güden ya-
lancı  (kezzab) kimselerin maklüb hadisleri oldu ğundan, hadis ulemas ı  
arasında garib pe ş inden ko şmak ho ş  karşı lanmamış tır. Nitekim garib 
hadislerin sahihi de bu yüzden yok denecek kadar azd ır. 

Bazan maklübun, ravinin gaflet ve hatas ı  yüzünden meydana gel-
diğ i de olur. Mesela Cerir İ bn Hazim, Sabit tarik ıyle Enes'ten ş öyle 

bir hadis nakletmi ş tir: 

Cerir İbn 11üzim 'an Sabit <an Enes merfacan: İ za ukimet es-

ş alatu fela tekamü hatta teravni... (Namaz ikame edildikte beni gör-
medikçe aya ğa kalkmayımz). 

Halbuki bu hadis: Yahya İbn Ebi Kesir <an `Abdillah İbn Ebi 
Katade <an Ebihi cani'n—Nebiyyi (s.a,s,) isnad ıyle meş hurdur, 

Muslim'in Ş ahilı 'inde yer alan isnad da ş öyledir: <An Haccac es—Sav-
vaf, haddesena Yahya. İ bn Ebi Kesir can Ebi Seleme ve `Abdillah İbn 

Ebi Katade <an Ebi Katade kale kale Rasülu'llah (s.a.s.) 636. 

635. Bkz. Muslim, 54/4, IV. 1707. 
636. Bkz. Ş ahiti, I. 422. 

209 



liammâd İ bn Zeyd'in ifadesine göre, Cellr de bu hadisi Haccac 
es—SavvâPtan i ş itmi ş tir. Hammâd bu konu ile ilgili olarak ş öyle der: 

Cerir'le birlikte Sâbit'in yan ında idik; orada Haccâc da bulunuyordu 
ve bize Yabyâ. İ bn Ebi Kesir'den 'Abdullah İ bn Ebi Katüde tarik ıyle 

mezkür hadisi rivayet etti. Fakat sonradan Cerir, hadisi Sâbit'in rivayet 
ettiğ ini zannederek ondan nakletti 637 . 

Râvilerin gaflet ve hatalar ı  yüzünden hadislerde meydana gelen 
değ iş iklikler, umumiyetle o hadislerin zay ıf hadisler aras ında yer al-
malarına sebep olmu ş tur. Bu zay ı flığı n asıl sebebi de, hiç ş üphesiz, râ-
vinin gaflet ve hataya dü ş mesini kolaylaş tıran zabt azh ğı dır. Bununla 

beraber sika olan bir râvi isminin sehven kalbedilmesinin, sahih hadisi 
sahih, veya hasen hadisi hasen olmaktan ç ıkarmadığı nı  da görüyoruz. 
Nitekim İ mam ez—Zerke ş i bu konuya i ş aretle "maklüb, ş âz ve muztarib 
hadisler, bazan sahih ve hasen k ı smına girerler" demi ş tir638 . 

MAITC.` — Tâbi`fı rı dan mevkilf olarak rivayet edilen söz ve fiillere 
malgu< denir. E ş —Ş âfici ve et—Taberâni, maktücu isnad ı  muttas ıl olma-
yan, munkat ı  manâsmda kullanmış lard ır639 . Bu kullanış , muhtemelen, 
kelimelerin ı stılah olarak istikrar kazanmas ından önce olacakt ır. Zira 
bu istikrar meydana geldikten sonra maktüc, isnad ı  muttas ıl olarak tâbici-
ye varan ve orada son bulan haberlere denilmi ş tir. Munisaic ise, Hazreti 
Peygambere nisbet olunan fakat isnad ında ink ıta bulunan hadistir. 

Bu bak ımdan maktüc, metinle ilgili konular aras ında incelendiğ i halde, 
munkâtıc isnadla ilgili konular aras ında mütalâa edilir. Ş u var ki, mak-
tıl` hadislerin de isnadlar ı , merfü( ve mevkilf hadis isnadlar ı  gibi bazan 
muttas ıl olmayabilirler. 

MA(1,10-L — 	 et—Tirmizi, 	 ed—Dârakutni ve 
diğer bazı  hadis imamları  aras ında maclül, mdallel yerine kullan ılmış  
olmakla beraber, usülcüler, rubaci olan iclarin ism—i merülünün magül 

gelmiyece ğ ini ileri sürerek bu kullan ışı  hatah bulmuş lard ır. Bununla 
beraber, hatal ı  buldukları  ma(lül yerine, i'lâlin ism—i mefcûlü olan 
m ıttall'i kullanmaları  gerekirken bunu da kullanmam ış lar, yerine, me ş gul 
etmek ve avutmak manâlarma gelen ve konu ile hiç ilgisi olmayan taclirin 
ism—i merûlü mdalleri ıstılah olarak vazetmi ş lerdir. 

Magül ve mucallel, zâhirde sahih olan, fakat gerçekte s ıhhatine 
zarar veren bir ılleti bulunan hadis çe ş ididir. Burada, maclülun manâ- 

637. Bkz. es—Suyati, Teddb, s. 193-194. 

638. Aynı  eser. s. 173. 

639. Aynı  eser, s. 117. 
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sına bu kadarla i ş aret olunmu ş , daha geniş  bilgi mucalle/ bahsinde veril-
miş tir. 

MA<ROF — Munker veya ş âz merdûd olan hadisin mukabili olarak 
tercih edilen hadise mdr ılf denir. Munker veya ş az merdild, zay ıf râvi-
nin sika râvilere muhalif olan rivayetidir. Buna göre munker rivayete 
karşı  tercih olunan sika râvilerin rivayeti macrüf ad ım alır. 

İ bn Hacer ve İbn Hacer'den naklen es—Suyütl, macr ılfa misal ol-
mak üzere İbn Ebi Hubeyyib İ bn Habib tarikıyle rivayet 
ettiğ i ş u hadisi nakletmi ş lerdir: 

Hubeyyib İbn Habib <an Ebi İ shak cani'l—cAyzr İbn Hurays `an 
İbn `Abbas (ani'n—Nebiyyi (s.a.s.) kale: Men elme's— ş alfite ve «ta'z-
zekii.te ve hacce ve sime ve is.ara'?—?ayfe dehale'l—cenne. 

Ebü kUtim'ın Ifadesine göre, sikattan olan di ğer baz ı  kimseler, 
mezkılr hadisi Ebü İslAk'tan mevkuf olarak, yani Hazreti Peygambere 
isnad etmeksizin İ bn Abb.s'ın sözü olarak rivayet etmi ş lerdir. MdrCıf 
olan rivayet de budur"). Buna kar şı lık, hadisin hazreti Peygambere 
isnadla merfû olarak gelen rivayeti munkerdir. 

MATRQ1— Zayıf hadis çe ş itlerinden biri olup, hadisçiler aras ında 
umumiyetle metrük manas ında kullan ılmış tır. Esasen ne lugat yönün-
den ve ne de ı stılah yönünden matrüh ile metrük aras ında hiçbir fark 
görülmemektedir. 

MATcCINUN Fili — Cerh tabirlerinden biri olup, birinci mertebede 
yer alır. Bununla vasfolunan bir râvi, sâk ıt ve metra de ğ ildir; fakat 
onu adaletten iskat etmeyen bir şeyle mecriih sayılır, ve hadisleri iti-
bar için yaz ıhr. 

MECHÜL — Tecrihin üçüncü mertebesine delâlet eden bir tabir-
dir. Bununla tavsif olunan bir râvinin hadisleri yaln ı z itibar için yaz ıhr. 

Mechülün, râvileri tavsif etmek için kullan ılan bu manâsmdan 
başka, adalet yönünden hali bilinmeyen kimseler hakk ında kullanılan 
bir manâs ı  daha vard ır. El—Hatib el—Ba ğ dMi'nin de belirttiğ i gibi, 
hadis ashabı  arasında, bu manâda kullan ılan mechul, hadisle me ş gul 
olmayan, ilim talebi (talebu'l—tılm) ile ş öhret kazanmayan, fazla hadis 
rivayet etmeyen ve bu sebepler dolay ısıyle de hadisçiler aras ında bilin-
meyen kimselerdir. Bunlar ın isimlerinden bahsedilmesi ise, kendilerin-
den umumiyetle bir ki ş iden fazla kimsenin rivayet etmemesi sebebiyle- 

640. Bkz. İbn Hacer, N ııhbetu'l—fiker şerhi, s. 45; es—Suyüti, Tedrib, s. 152. 
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dir. Mesela <Amr Zü Mur, Cebbar 	'Abdullah İbn Ağ ar el—Hem- 
dani, el—Hey ş em İ bn liane ş , Malik İ bn Ağ ar, Sa`id İby Zi I;lı dan, yal-
nız Ebü İ shak es—Sebi<rnin kendilerinden rivayet etti ğ i kimselerdendir. 
Keza yaln ız e ş —Ş a`bi'nin hadis aldığı  Sem'an İbn Me ş nec ve el—Hez-
haz İ bn Mizen; Ebu't—Tufey1 `A.mir İ bn Va ş ile'nin hadis ald ığı  Bekr 
İ bn Karva ş  ve klallam İ bn Cezel; thlas İ bn <Amr'in hadis aldığı  Yezid 

İbn Subaym; Katade'nin hadis ald ığı  Curey İ bn Kuleyb, hadisçiler 
arasında mechül olan kimselerdendir"°. 

Yine el—Hatib'in ifadesine göre, mechül olan bir kimse, ilimle ş öh-

ret kazanm ış  iki ve daha fazla kimselerin kendisinden hadis rivayet 
etmeleri halinde mechül olmaktan ç ıkar642 . Ancak bu iki kiş inin mec-

hülden hadis rivayet etmeleri halinde o mechül olmaktan ç ıkarsa da, 
adalet hükmü o kimse için sâbit olmu ş  sayılmaz. Bununla beraber baz ı  
kimseler bunun aksini iddia etmi ş ler ve adil olan ki ş inin mechülden 
hadis rivayet etmesini "onun hakk ında herhangi bir cerh olsayd ı  adil 

onu bilir ve aç ıklard ı " diyerek mechül için tadil saym ış lardır. Fakat 

bu görüşün yanh ş  olduğuna ş üphe yoktur; çünkü adil olan ki ş inin ha-
dis aldığı  kimsenin adaletini bilmemesi mümkündür. Hattâ bir çok 
adil ve sika kimseler de vard ır ki zayıf ve yalanc ı  olduklarını  bildikleri 
kimselerden baz ı  maksatlarla hadis nakletmi ş ler, fakat bu kimselerin 
hallerini zikretmemi ş lerdir. Böyle durumlarda, kendilerinden adil 
kiş ilerin hadis rivayet etmelerini, bu zay ıf ve yalanc ı  kimseler için tadil 
kabul etmek imkan ı  yoktur. Buna göre, kendilerinden bir veya iki 
kiş iden fazla hadis nakletmemi ş , hadis talebiyle tamnmam ış  kimseleri, 

kendilerinden rivayet edenler adil olsalar bile mechül kabul etmek ge-
rekir. 

MECHÜLU'L—cADALE— Az hadis rivayet etmeleri, daha do ğ rusu 

hadis talebiyle me ş gul olmamalar ı  dolayı sıyle, hadisçiler aras ında mec-

hül kalmış  kimseler vard ır (Bkz. Cahiı let. Keza bkz. Mechid). Bu gibi 
kimselerden her ne kadar iki ve daha fazla adil kimse, isimlerini zikre-
derek hadis rivayet etmi ş  olsa bile, bunlar tezkiye ve tevsik edilme-
dikçe mechül olmaktan ç ıkmazlar. Hali mechül olan, daha do ğ rusu adil 
kimseler tarafından tezkiye ve tadil edilmedikleri için adalet yönün-
den durumları  bilinmeyen kimselere mechülu'l—cadc-tle (adaleti mechill) 
adı  verilmiş tir. Ne var ki bunlar, kendilerinden iki veya daha fazla 
Mil kiş i rivayet etti ğ i için, zâhiren adil kabul edilirler ve mechiilu'l- 

641. Bkz. 	 el—Kif ıjye, s. 88. 

642. Aym yer. 
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Ila/ veya mestür adım alırlar. Bunlar ın yanında bir de kendilerinden 
yalnı z bir kiş inin hadis rivayet etti ğ i kimseler vard ır; bunlara da mechü-
lu'l—(ayn denir. Mechülu'l—cadale olanlardan ismi zikredilmeyen ve kimli ğ i 
bilinmeyen kimseler ise, mubhem ravilerdir.. 

MECHCLU'L—EAYN— Hadis talebiyle ve rivayetiyle tan ınmamış , 
haklar ında cerh ve tadil imamlar ından herhangi biri taraf ından cerh 

veya tadille ilgili hiçbir hüküm verilmemi ş  ve kendilerinden yaln ı z 
bir ki ş i tarafından hadis nakledilmi ş  kimselere mechülu'l—cetyn denir. 

Bu tabir, lugat yönünden ş ahsen mechul olmak manasma gelirse de, 
böyle bir kimseden hadis rivayeti ile teferrüd eden kimsenin, onun is-
mini zikretti ğ i ve bu suretle o ş ahsın maltim kimselerden olduğu gözö-
nünde bulundurulursa, mechülu'L'ayn tabirinin hadisçilere hâs bir ıstı -
lahtan ibaret olduğu anla şı lır. Buna göre, bu tabirle kasdolunan manâ, 
hadisi yaln ı z bir ki ş i tarafından rivayet edildi ğ i için hadisçiler tarafın-
dan bilinmeyen kimsedir. 

Mechülu'l—(ayn ın hükmü, aynen mubhem gibidir. Yani mechülu'l-
cayn olan kimse, hadisçiler nazar ında merdadtur ve hadisleri al ınmaz. 
Bununla beraber rivayetin kabulü için islam'dan ba şka ş art aramayanlar, 
mechiilu'l—<aymn rivayetini makbul saym ış lardır. Bazıları  <Abdurrahman 
İ bn Mehdi ve Yahya İ bn Sacid gibi yaln ı z adil olan kimselerden riva-
yet etmekle mar« olan kimselerin meçhfil raviden teferrüd etmeleri 
halinde rivayetinin kabul edilebilece ğ ini ileri sürmü ş ler, baz ıları  da 
ilim dışı nda bir ş eyle, mesela zühd veya secaatle ş öhret kazanmış  ol-
maları  halinde rivayetlerini makbul saym ış lardır ki, bu sonuncusu İbn 
<Abdi'l—Berr'in görü şüdür'. İbn 1:lacer'e göre ise, mechülu'Paynden 
teferrüd eden râvi, cerh ve tadile ehil bir kimse ise bu ravinin tezkiyesi 
ile, değ ilse bunun dışı nda cerh ve ta dile ehil bir kimsenin tezkiyesi ile 
mechitlu'l—caymn rivayeti kabul edilir; aksi halde, yani ehil bir kimse 
tarafından tezkiye edilmeyen mechülu'l—cayn makbul değ ildir. Yine 
İbn I-Jacer'e göre en do ğ ru olanı  bu görü ş tür644. 

MECHCLU'L-117kı  — Hadis talebiyle veya hadis rivayetiyle tan ın-
mamış , hakında cerh ve tad ı ' imamlarından herhangi biri taraf ından 
cerh ve tadille ilgili hiçbir hüküm verilmemi ş  ve bu sebeplerle hadisçiler 
aras ında mechal kalmış  bir kimseden iki veya daha fazla adil ki ş i is-
mini zikrederck bir hadis rivayet ederlerse, bu kimseye mechülur—hal 
veya mestür denir. Bu kimse, her ne kadar ismi zik ı edilerek kendisin- 

643. Bkz. es—Suyutl, Tedrlb, s. 210. 
644. Bkz. Nubbetu'l—fiker ş erhi, s. 67-68. 
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den iki veya daha fazla kimseler taraf ından hadisi nakledilmi şse de, adil 
olup olmadığı  aç ıklanmadığı  için, mechül ve bu yönden hali mestur 
kalmış  demektir. Mechalu'l—bal ile mechalu'l—cayn arasındaki fark, yu-
karıda da aç ıklandığı  gibi, birincisinden iki ve daha fazla ki ş inin rivayet 
etmesiyle ş ahsının mechül olmaktan ç ıkması  ve yalnı z adalet yönün-
den halinin mechül kalmas ı , buna karşı lık ikincisinden, yani mechalu'l-
cayn'den yalmz bir ki ş inin rivayet etmesi dolay ı sıyle hem ş ahsı , hem 
de adaleti yönünden mechul bulunmas ıdı r. 

İbn Hacer, mechalu'l—bal ile mestar arasında hiçbir ay ırım yapmaz 
ve "eğer bir râvi, kendisinden iki ve daha fazla kimse rivayet eder ve 
fakat tezkiye olunmazsa, bu râvi mechalu'l—lıaldir ve buna mestar de-
nir" der645. adaleti mechül olursa, bunun mechalu'l4a1 olduğunu, fakat 
zahiren adaletine hükmedilip bât ınen ne olduğu bilinmeyen kimseye 
de mestar denildiğ ini ileri sürer646. 

İbn klacer'e göre mechülu'l—l ı al veya mesturun rivayeti, herhangi 
bir kayda tabi tutulmaks ızın bazı  kimseler tarafından kabul edilmiş tir. 
Fakat doğ ru olanı , her iki ihtimale istinaden ne reddine ve ne de kabu-
lüne hükmetmek, hali belli oluncaya kadar beklemektir 647 . 

ibnu's—SalaVa göre ise, zâhiren ve bâtmen adaleti bilinmeyen 
mechalu'l—bal, çoğunluğun nazarında makbul de ğ ildir; fakat zâhiren 
adil olduğu bilinen mestar ise, mechalu'l—bali reddedenlerce kabul edil-
miş tir. Baz ı  Safi% imamlar ı  bu görü şe sahiptirler. Mesela bunlardan Su-
leyman İbn Eyyfıb er—ltüzl, zâhiren adil olan mestarun kabulü ile ilgili 
olarak şu görüş e yer vermi ş tir: Bir ş ey hakk ında haber vermek, o ha-
beri nakleden râvi hakk ındaki husn—i zanna dayan ır. Eğer bir râvi, 
reddini gerektirecek ş ekilde cerh edilmemi ş se, yahut kendisi ile ilgili 
herhangi bir cerh bilinmiyorsa, o râvi hakk ında husn—i zanda bulun-
mak gerekir. Bu, zahiren de olsa onun adaletini gösterir. Halbuki cer-
hedilme ıniş  bir râvinin, cahalet dolay ı sıyle tezkiye ve tevsik edilmeme-
sine istinaden reddine hükmetmek, onun hakk ında su—i zanda bulun-
mak demektir. Nitekim bir çok me şhur hadis kitab ında, bir hayli za-
man önce vefat etmi ş  ve bâtmen adaletlerini.tahkik etmek imkan ı  kal-
mamış  pek çok râvi hakk ında bu yolla, yani husn—i zanla amel edil- 
miş tir648 .  

645. Aynı  yer. 

646. Bkz. `Ulümu'l—hadis, s. 101. 

647. Nuk,betu'l—fiker şerhi, s. 68. 

648. Bkz. ihnu' ş—Ş aMlı , `Ulfnu'l—hadis, s. 101. 
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ME'MÜN — Râvilerin tadilinde kullanılan tabirlerden biri olup 
İ bn Ebi 1:lâtim'in tasnifine ve el—(Irâkrnin ilaVesine göre ikinci, ez-
Zehebi'nin tasnifine göre üçüncü, İ bn Hacer'in tasnifine göre de dör-
düncü mertebede yer al ır. 

MENSÜll — (Bkz. Nesb). 

MERDÜD — Reddedilmesi gereken hadislere delâlet etmek üzere, 
maisbülün mukabili olarak genel manâda kullan ılan bir tabirdir. İ bn 
Hacer'in taksimine göre, mutevatir d ışı nda kalan haberler, ya makbul, 
ya da merdcıd olurlar. Çünkü bu haberler, ya kabul s ıfatını  haizdirler 
ve bu s ıfat onları  nakleden râvilerin do ğruluklarının kesinlik kazanma-
sının bir sonucu olarak oltaya ç ıkar; yahutta red s ıfatını  haizdirler; 
bu sıfat da râvilerin yalanc ı  olarak bilinmelerinden sonra ortaya ç ıkar. 
Birincisinde, râvilerin do ğruluğu dolayı sıyle haberlerinin de do ğ rulu-
ğuna hükmedilir; bunlar mcdcba haberlerdir. Ikincisinde ise, râvileri-
nin yalanc ıhğı  dolayı sıyle haberlerinin de yalan oldu ğu kabul edilir; 
bunlar da merdCıd haberlerdir. Bazan râvilerin ne do ğ ruluklar ı  ve ne 
de yalanc ıhkları  hakkında kesin b ır hüküm vermek mümkün olmaya-
bilir. Bu takdirde, bunlar ın haberlerini makbül veya merdüda sokacak 
herhangi bir karinenin bulunup bulunmad ığı  ara ş tırıhr. E ğ er, böyle 
bir karine de mevcut de ğ ilse, bu çe ş it haberler üzerinde tevakkuf edi-
lir. Bir haber üzerinde tavakkuf, o haberle amel etmemek, bir ba şka 
ifade ile o haberi delil olarak kullanmamak demektir. Üzerinde tevak-
kuf olunan haber, aynen merdiid haber gibidir; ancak onun merdrıd 
sayılmas ı , onda red s ıfatının kesinlik kazanm ış  olması  dolayısıyle değ il, 
kabulünü gerektiren bir s ıfat ın bulunmamas ı  dolars ıyledir649. 

Hadisin merdüd olmas ı , ya isnad ından bir veya bir kaç râvi dü ş -
mesi, yahutta râvilerinden birinin veya bir kaç ı= diyanet yahut zabt 
yönünden cerh edilmesi sebebiyledir. 

Râvi düş mesi, ya hadisi kitab ında nakleden bir musann ıfın kendi 
tasarrufu olarak isnad ın başı ndan bir veya birkaç râviyi, bazan da 
bütün isnadı  hazfetmesi suretiyle olur ki, bu çe ş it hadise mutallab adı  
verilir; yahutta hadisi rivayet eden râvilerden birinin isnadm ortas ından 
veya sonundan bir veya bir kaç râviyi dü ş ürmesi sebebiyle olur. İ snadın 
ortas ından bir râvisi dü ş müş  hadise munlcaP,c, birbirini takip eden iki 
veya daha fazla râvisi dü ş müş  hadise de mu<zal denir. Eğ er isnad ın so-
nunda sahabi dü ş müş  olursa, bu çe ş it hadislere de mursel adı  verilir. 

649. Bkz. İbn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 28-29. 
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Bazan bir isnad içerisinde muas ır olmayan iki ravinin birbirinden 
hadis nakletme durumlar ı  dolayısıyle aralarında bir ravinin dü ş müş  
olduğu açıkça bilindiğ i halde, bazan da muas ır olan, hattâ birbirine 
mülaki olduklar ı  bilinen iki ravinin, birbirinden i ş itmedikleri hadis-
leri naklettikleri olur; asl ında böyle bir hadisi nakleden ş ahıs onu bir 
ba şkas ı  vasıtas ıyle di ğ erinden almış tır. Buna göre isnadtan dü ş en ravi, 
ikisi aras ındaki bu vas ıtadır. İ snad ında bu çeş it hafiy (gizli) bir dü şme 
olan hadise de mudelles denir. 

İ snadta çe ş itli ş ekillerde görülen râvi dü ş mesi sebebiyle ortaya ç ı -
kan bu hadis çe ş itlerinin hepsi de merdiid haberler aras ında yer alır. 

Ravilerinden birinin veya bir kaç ı= diyanet ve zabtlar ı  yönünden 
cerhedilmeleri de hadisin merdüd olmas ına yol açar. Bu konuda ş iddet 
yönünden birbirinden farkh on çe ş it cerh sabebi vard ır ve bunlardan her 
hangi biriyle cerh edilen ravinin hadisi me ı düd sayı lır. 

Cerh sebeplerinin en ş iddetlisi ravinin kizbi, yani yalancı lığı dır. 
Bu yönden cerh edilen ravinin hadisi meiicdur, yani uydurmad ır. İkin-
cisi ravinin yalanc ıhkla itham edilmesidir; böyle bir ravinin hadisine 
de metrük adı  verilir. Cerh sebeplerinin üçüncüsü, 'ayinin fahi ş  hatas ı , 
dördüncüsü gafleti ve be ş incisi de fıskı dır. Bunlarla cerh edilen ravi-
nin hadisine munker denir. Alt ıncı  cerh sebebi vehimdir. Vehim, ı  'ayi-
nin, mesela mursel olan bir hadisi muttas ıl olarak rivayet etmesidir. 

rivayetinde vehmetti ğ ine hükmetmek oldukça güç bir i ş tir. 
Eğer bazı  karineler yard ımıyle rivayette vehim bulundu ğuna hükme-
dilebilir ve ravi bu yönden cerhedilirse, hadisi mu<allel olur. 

Cerh sebeplerinin yedincisi, ravinin di ğ er ravilere muhalif rivayeti-
dir. Bu muhalefet, ya rivayetine baz ı  yabancı  isimler veya hadisten 
olmayan ibareler dercetmesiyle olur; bu takdirde kendisine yabanc ı  
sözler sokulmuş  olan hadise mudrec denir. Yahut muhalefet, hadisin 
isnad veya metninde baz ı  takdim ve tehirler yap ı lmak suretiyle ortaya 
çıkar. Böyle bir hadise de malc/üb adı  verilir. Yahut muhalefet, 'ayinin 
ibdaliyle olur ve bu halde iki muhalif rivayet aras ında tercih yap ıla-
mazsa hadise mu.garib adı  verilir. Yahut muhalefet, yaz ının ş ekli değ iş -
meksizin baz ı  harflerin nokta hatalar ından oltaya ç ıkar ve hatadan do-
layı  hadise musalg.taf denir. E ğ er yaz ının ş eklinde bir de ğ iş me olur ve 
muhalefet bu yönden meydana gelirse bu takdirde hadis mutıarref 
ad ını  alır. 

Cerh sebeplerinden sekizincisi cahalet, yani râvinin adalet ve zabt 
yönlerinden halinin bilinmemesidir. Dokuzuncu sebep râvinin su—i 
hıfz ı , onuncu sebep de bid'at ıd ı r. 
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Ilgili maddelerinde ayr ıca aç ıkladığı mı z bu hadis çeş itlerinin hepsi 
de, derece bak ımından birbirinden farkl ı  olsalar bile, merdr ıd haberler 
arasında yer al ırlar. 

MERFec— Özellikle Hazreti Peygambere isnad edilen söz, fiil ve 
takrirlerden — ister munkat ı  isnadla rivayet edilmi ş  olsun, ister mut-
ta şı l isnadla rivayet edilmi ş  olsun — bütün hadislere merfiic denir. Bu 
söz, fiil ve takrirler, ya aç ık bir ifade ile Hazreti Peygambere isnad 
edilirler; yahutta bunlar Hazreti Peygambere aç ık bir ş ekilde isnad 
edilmese bile, onlar ın Hazreti Peygamberin söz, fiil ve takrirleri olduk-
larına hükmolunur. Mesela sahabinin "Peygamberi i ş ittim ş öyle diyor-
du", veya "bize ş öyle buyurdu" gibi ibarelerle nakledilen hadisler tas-
rihan merfac olan sözlerdendir. Sahabinin "Peygamberin ş öyle yap-
tığı nı  gördüm" diyerek nakletti ğ i hadisler, tasrihan merfü( olan fülle ı -
dendir. Tasrihan merfüc olan takrirler ise, yine sahabinin "Peygamberin 
huzurunda ş öyle yapt ım", yahut "fulan kimse Peygamberin huzurunda 
ş öyle yapt ı", yahutta "Peygamberin huzurunda ş öyle yap ıldı" diyerek' 
naklettiğ i, fakat Hazreti Peygamberin yap ılan bu fiil ve hareketlere 
karşı  inkar veya itirazda bulundu ğuna dair hiçbir i ş arette bulunmad ığı  
haberlerdir. 

Söz, fiil ve takrir olarak nakledilen hadislerin tasrillan merffıc ol-
malarından maksat, bunların aç ık bir ş ekilde Hazreti Peygambere izafe 
edilmeleridir; yahut bir ba şka ifade ile, Hazreti Peygambere ait söz, 
fiil ve takrirler olduklar ının, onlar ı  rivayet edenler taraf ından açık bir 
ş ekilde ifade edilmeleridir. 

Hukmen merffıc olan, yani Hazreti Peygambere aidiyetleri aç ıkça 
belirtilmeyen, bununla beraber, nakledilen haberlerin mahiyetinden 
ona ait oldukları  anlaşı lan ve merffıc olduklarına hukmedilen hadisler 
de, yukarı dakiler gibi söz, fiil ve takrirlerden ibarettir. 

İ srailiyattan alınmamış , bir ictihadla, bir lugat ın beyanı  veya bir 
garib kelimenin ş erhi ile ilgisi olmayan, fakat yarat ı lış m baş langı cı  ve 
gelip geçmi ş  peygamberler hakk ında maziye, harpler, fitneler, k ıyamet 
gününün ahvali gibi gelece ğe ait sahabi haberleriyle, bir fiilin yap ı l-
ması  halinde kazanılacak sevab veya bir ba şka fiilin yap ılması  halinde 
maruz kalmacak ıkabla ilgili sahabi sözleri merfüc hükümündedirler. 
Çünkü sahabinin bu konulardaki sözleri, bunlar ı  ona haber veren bir 
ba ş kasının bulunmas ını  gerektirir. Bunlar ı  kendi nefsinden söylemesine, 
ictihadda bulunarak bunlardan haber vermesine imkân yoktur. Ona 
bunları  haber verenin ancak Hazreti Peygamber oldu ğuna hükmedilir 
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ve dolayı s ıyle sahabinin bu konulardaki sözleri hukmen merfüc olur. 
Burada ş una da iş aret etmek gerekir ki, sahabinin bunlar ı  bizzat Hazreti 

Peygamberin a ğ zından i ş itmiş  olması  da ş art de ğ ildir. Fakat Hazreti 
Peygamberden i ş iten bir ba şka sahabiden, ikinci ve hatta üçüncü veya 
dördüncü elden i ş itmiş  olmas ı  mümkündür. 

Hükmen merfac olan fiiller, sahabinin, ictihad ına mecali olmadığı  
bir takım hareketlerdir ki bunlar ı  Hazreti Peygamber yaparken gördü-
ğünü söylemese bile, onlar ın Hazreti Peygambere ait olduklar ına hük-
medilir Mesela eş—Safi% Hazreti 'Ali'nin küsüf namaz ını  her rek(atta 
ikiden fazla rükü ile k ıldığı nı  haber vermi ş tir. Hazreti 'Ali'nin bu na-
mazı  kendi ictihad ı  ile bu ş ekilde kılmış  olabilece ğ i söylenemez. Fakat 
bunu Hazreti Peygamberden böylece ö ğ rendiğ ine hükmedilir ve küsüf 
namaz ının her rek`atta ikiden fazla rükü ile k ı lınması  hükmen merfüc 
olur. 

Hükmen merfilc olan takrirler ise, sahabinin, Hazreti Peygamber 
zamamnda bir i ş i ş u veya bu ş ekilde yapt ıklaıı m haber vermesidir. 
"Biz Hazreti Peygamber zaman ında ş öyle yapard ık" denilerek nakle-
dilen bir haberin, hükmen merfüt olduğuna şüphe yoktur. Çünkü saha-
benin devamli olarak yapt ıkları  bir fiilden Hazreti Peygamberin haber 
siz olduğu söylenemez. Keza yasak olan bir fiilin sahabe taraf ından 
devamlı  olarak yap ılması  da düş ünülemez. Bundan ş u neticeye vard ır 
ki, Hazreti Peygamberin yap ılmas ına müsade etti ğ i veya müsamaha 
gösterdi ğ i her fiil merfü`dur. 

Söz, fiil ve takrirler d ışı nda sahabe veya tabi`ûnun, sarih bir tabir 
kullanmaksı zın naklettikleri baz ı  haberler daha vard ır ki, bunlar da 
meı ffıc hükmündedirler. Mesela bir tabi% bir hadisi sahabiye isnad 
ettikten sonra "hadisi refc eder", yahut "onu rivayet eder", yahut "is-
nad eder", yahut "rivayet ederek", yahut "sözü sahibine ula ş tırır", 

yahutta "rivayet etti" gibi baz ı  tabirler kullan ır; fakat mesela "had ı si 
ref` eder" dedi ğ i zaman, ş ahabinin hadisi kime ref< etti ğ ini, yahut "ri-
vayet eder" dedi ğ i zaman sahabinin hadisi kimden rivayet etti ğ ini tas-
rih etmez. Bununla beraber, sözün as ıl sahibinin Hazreti Peygamber 
olduğu anlaşı lır ve hadisin merfüc oldu ğuna hükmedilir 

Sahab ınin herhangi bir ş ey hakkında "bu ş ey sunnettendir" de-
mesi de, ekseriyetin görü şüne göre merfü( hükmündedir; ancak bu 
sunnet herhangi bir sahabbre izafe edilir ve mesela "bu, Ebü Bekr ve 
<Omer'in sunneti idi" denilirse, o zaman bu sunnetin me ı ffıc olmadığı  
anlaşı lır. Bununla beraber "bu ş ey sunnet cümlesindendir" ibaresinin 
daima merffic hükümünde olan bir sunnete delâlet etmedi ğ ini ileri süren- 
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ler de vard ır. Mesela bu konuda e ş —ş âficrye iki görü ş  isnad edilir ve bu 

görüşlerden ikincisi, mezkiir ibarenin daima merfüc olan sunnete dela-
let etmedi ğ i yolundadır. Keza ş afici imamlar ından Ebü Bekr e ş —Ş ay-

rafi, Hanefi imamlarmdan Ebü Bekr er—Raz' ve Zahiri imamlardan 
İbn Hazin da sunnetin Hazreti Peygamberle di ğerleri aras ında de ğ iş -

tiğ ini ileri sürerek bu görü ş ü benimsemi ş lerdir. 

Sahabinin "fulan ş eyden nehyolunduk" sözleri de, emrin ve nehyin 
Hazreti Peygamberden gelmesi dolay ı sıyle merfüc hükmündedirler. 

Bununla beraber baz ıları , emr ve nehyedenle ba şkalarının da kaydedil-

miş  olabilece ği ihtimaline dayanarak, bu sözlerin merfüc olmad ığı nı  
ileri sürmü ş lerdir. 

Sonuç olarak denebilir ki, kayna ğı  Hazreti Peygamber olan ve is-
ter muttas ıl, ister munkat ı  isnadla rivayet edilen bütün söz, fili ve tak-
rirler merfüc ad ını  alırlar. 

MERFec MURSEL— Merfüc hükmünde olan bir sözün, tabiciden 
sonraki ravisi zikredilmez ve tabicinin hadisi refc etti ğ i, yahut rivayet 

ettiğ i, yahut isnad etti ğ i, yahutta sözü sâhibine ula ş tırdığı  belirtilirse, 

bu söz merfd mursel olur. Çünkü tabiciden sonra isnadtan dü ş en ravi 

sahabidir. Sahabi atlanarak Hazreti Peygamberden rivayet edilen ha-
dislere mursel denir (Bkz. Mursel). Burada her ne kadar sahabi ile be-

raber Hazreti Peygamber de tasrih edilmemi ş  ise de, tabi`inin hadisi 

refc etti ğ ine, veya rivayet etti ğ ine, yahutta sözü sahibine ula ş tırdığı na 

iş aret olunmakla hadisin mursel olmaktan ba şka merfü` oldu ğuna da 

hükmedilir ve dolay ısıyle hadis merfiic mursel olur. 

MESTÜR — (Bkz. 

MEŞ HÜR — Meşhür, lugat yönünden ş öhrete eri ş miş  hadis mana

sma gelirse de, hadisçiler aras ında ıst ılah olarak biraz daha farkl ı  bir 

manda lçullamlmış  ve en az üç isnadla rivayet edilen, fakat tevatür 
derecesine eri şmeyen hadislere denilmi ş tir65°. Meşhürun bu tarifi, baz ı  
fıkıh ulemasına göre mustefiz denilen hadisleri tan ıtır; çünkü bu kelime-

nin kökü, bir kaptan dökülen suyun yay ılmasını  anlatmak için kul-
lanılmış tır; nitekim lugatta f4a'l—miru feyg ın denir (bkz. Mustefiz). 

Bununla beraber me şhürla mustefiz aras ını  ayıranlar da vard ır ve bun-

lar, mustefiz ı , başı ndan sonuna kadar ikiden fazla isnad ı  olan hadislere 

tahsis ettikleri halde, ba şı nda bir râvisi olsa bile sonradan ş öhrete eri-

ş en hadislere de me şhür demiş lerdir. Fakat hadisçiler aras ında marüf 

650. Bkz. İ bn Hacer; Nıthbetu'l—fiker ş erhi, s. 25; es—Suyüti, Teddlı , s. 368. 
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olan tarif, yukar ı da da i ş aret ettiğ imiz gibi, en az üç isnadla nakledilen 
hadislerdir. 

Meşhurun diğer bir manas ı  da, râvisi olsun veya olmas ın, yahut 
ash bulunsun veya bulunmas ın, halk aras ında dolaş an bütün hadis-
leri içine alır. Mesela men <arefe nefsehu felcad'arefe Rabbehu ve kuntu 
kenzen lâ drafu hadisleri, asl ı  olmayan, fakat halk aras ında ş öhrete 
eriş miş  bulunan hadislerdendir. 

Bir hadisin ş öhret kazanmas ı , bir emr—i nisbidir: Bazan yaln ı z 
hadisçiler aras ında, hazan hem hadisçiler hem de di ğer ulemâ ile halk ara-
s ında, bazan fukaha, hazan da usûleüler aras ında me ş hur olduğu görülür. 
Mesela ila'llahi et—faldIsu hadisi fukahâ aras ında me ş hur 
olmuş tur. Rufica can ummetl el—hata'u ve'n—nisydn hadisi usülcüler ara-
sında, el—Muslimu men selime'l—muslimüne min lisdnihi ve yedihi hadisi 
ise, hem hadisçiler hem de di ğer ulemâ ile halk aras ı nda ş öhret kazan-
mış tır. 

Fakat ıstılah yönünden yukar ıda verdiğ imiz tarife uygun olan ve 
yalnız hadis uleması  tarafından bilinen me ş hura misal, el—Butı arI ve 
Muslim'in de naklettikleri enne ( s.a.s.) kanete şehranbacde'r-
rukd` hadisidir6". Gerek el—Butı ati ve gerekse Muslim, bu hadisi 
Suleyman et—Teymi tarikryle Ebü Meclez'den nakletmi ş lerdir; Ebü 
Meclez ise, Enes İbn Malik'ten alm ış tır. El—Hakim, mezkür hadis hak-
kında ş u bilgiyi verir: 

"Bu hadis 	nakledilmiş tir. Onun, Ebü Meclez'den ba ş ka 
Enes'ten nakleden râvileri vard ır. Keza et—Teymi'den ba şka kimseler 
Ebü Meclez'den ve el—Ensarrden ba şka kimseler de et—Teymi'den bu 
hadisi rivayet etmi ş lerdir; ancak bu husus, sanat ehli d ışı ndakilerce 
bilinmez Çünkü bunlar, Suleyman et—Teymi'nin, Enes'in dostlarmdan 
clduğunu dü şünerek ikisi aras ında yer alan di ğer ravi (Ebü Meclez) 
vası tas ıyle gelen rivayetin garib olduğunu zannederler. Yine bunlar, 
hadisin ez—Zuhri ve Katade'den gelen bir çok turuku bulundu ğunu bil-

mezler. Bunun gibi daha binlerce hadis vard ır ki, ehlinden ba şkası  
bunların ş öhretine vak ıf değ illerdir"2 . 

METIN — İ snadın veya râviler silsilesinin kendisinde son buldu ğu 
kı sı m olup hadisin aslını  te şkil eder. Bu itibarla ya Hazreti Peygamberin 
sözü olmas ı  dolaysıyle merfd adını  alir; ya sahabinin sözü olmas ı  dolayı -
s ıyle mevledf, yahutta tabi'inin sözü olmas ı  dolayısıyle de maletüc denir. 

651. Bkz. 	 Ş cı l.111.ı , II. 14; Muslim, ş al6,b, I. 468-469. 
652. Bkz. 	E138 `Abdillah, Mu'rifel 	 ,s. 93-94. 
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Kısacas ı  metin, hadisin isnadtan sonra gelen ve bu isnad vas ıtas ıyle 
nakledilen haberden ibarettir. 

METRÜK — İ bn Hacer'in tarifine göre, Hazreti Peygamberin hadis-
lerinde kizb (yalanc ılık) ile itham olunan, yahut hadiste yalan görül-
mese bile, sair konu ş malarinda kezzâb (yalanc ı) olarak bilinen kimse-
lerin, maltim kaidelere ayk ırı  olarak rivayet ettikleri ve bu rivayetlerinde 
münferid kald ıkları  hadislere metrûk denilmiş tir6". Râvinin, Hazreti 
Peygamberin hadislerinde yalan ı  görülmese bile, sair konu şmalarındaki 
yalanı  dolayı sıyle hadiste de yalanc ı lıkla itham olunmas ı , İ bn Hacer'in 
tasnifinde cerh sebeplerinin ikincisini te ş kil eder. 1.1-çüncü, dördüncü ve 
beş inci derecelerde yer alan ta'n sebepleri ise, râvinin galat ı , gafleti ve 
fıskıdır. İbn Hacer, biraz önce de zikredildi ğ i gibi, kizb ile itham olu-
nan râvinin hadisine metrük dediğ i halde, diğer üç hal ile tacn edilen 
râvilerin hadislerine — yine muhalefeti ş art ko ş mayanların görü ş lerine 
göre — munker denildiğ ini kaydeder. Metrükun tarifini 'bn Hacer'e 
atfeden es—Suyüti ise ş öyle der: Kendisinde muhalefet bulunmayan ve 
yalnız kizb ile itham olunan, ya galat ı , ya gafleti, yahutta f ıskı  çok 
olan bir râvi taraf ından rivayet edilmi ş  hadislere metriık denir654 . Bundan 
da anla şı hyor ki, İbn Hacer, yalnız kizb ile itham olunanlarm rivayetiyle 
teferrüd ettikleri hadislere metriik dediğ i halde, es—Suyütl, İbn Hacer'in 
munker olarak isimlendirdi ğ i hadisleri de metrük içinde zikretmiş tir. 
Maamafih, munkeri, zayıf râvilerin sika ı âvilere muhalif rivayetleri ola-
rak kabul edecek olursak (bkz. Munker), muhalefet bahis konusu ol-
maksı zın, yaln ı z zayıf râvilerin rivayetleri cihetinden bilinen hadislere 
de metrCı k demek do ğ ru olur. Nitekim İ bn Hacer de, râvinin zafiyetiyle 
muhalefet vâki olursa, bu çe ş it hadislere munker denildi ğ ini kaydet-
miş tir655 . 

METRÜKU'L—HADIS — Metrak, kizb ile itham olunan kimse-
lerin rivayeti ile teferrüd ettikleri mak= kaidelere muhalif hadis ol-
duğuna göre (bkz. Metrük), râvilerin cerhinde kullanılan metrcıku'l-
badis tabirinin, hadisi terked ı len râvilere delâlet etmek üzere kullan ı l-
dığı  anla şı lır. Buna göre mezkar tabir, kezzâb (yalanc ı) ve vazzâc (hadis 
vazedici) gibi cerhin en ş iddetli mertebele ı inden bir derece evvel gelir 
ve muttehemun bi'l—kizbi mertebesiyle ayni derecede yer all ı . Bununla 
beraber ibnu' ş —Ş alâtı  bu tabiri cerhin dördüncü ve son mertebesinde 
zikretmi ş tir656 . 

653. Bkz. İ bn Hacer, Nuhbetu'l—fiker 	s. 60. 
654. Bkz. es—Suyüti., Tedrtb, s. 152. 
655. Bkz. Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 44-45. 
656. Bkz.`tflümu'l—hadf ş , s. 113. 
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MEVA.LI - İbn Hacer, hadis usillüne tahsis etti ğ i Nuk,be ş erhinin 

sonuç bölümünde ş öyle der: "...Yüksek' dereceden olan, yani köle 
âzâd eden ve efendi manâsmda kullanılan mevlö (ço ğulu: Mevüli) ile 
aş ağı  mertebeden olan, âzâdl ı , yahut anla ş malı , yahutta birisi eliyle 
islâm'a giren ve köle manas ında kullanılan mevlö'y ı  bilmek de hadis 
ilminde gerekli görülen hususlardand ır" (Bkz. Nulıbetu'l-fiker şerhi, 
s. 101). 

İ bn Hacer'in mezkûr ifadesinden de anla şı ldığı  gibi, mevlâ tabiri 
efendi manâs ında kullan ıldığı  gibi, köle manâs ına da gelmektedir. Ancak 
hadis ıstılahında ve bilhassa isnadla ı  da rical isimleriyle birlikte s ık 
sık rastlanan mevlâ tabi ı i, âzâd edilmiş  köle manas ında kullanılmış tır. 
İ slami ilimlerde, bu manâda kullan ılan mevalinin hay ırla yaciedilmesi 
gereken büyük hizmetleri olmu ş tur. Bunu anlamak için, İ bn Ebi Ley-
lâ'nın ş u haberini hat ırlamak gerekir. 

İ bn Ebl Leyla anlat ır: "Koyu bir Arap milliyetçisi olan `Isa İ bn 

Miisâ bir gün bana ş öyle sordu: 

— Basra fakihi kimdir? 
— El-Hasan İ bn. 
— Sonra kim ? 
— Muhammed İ bn SIrIn. 
— Nedir bunlar 
— Mevâliden. 
— Mekke fakihi kim? 
— `Ata' İbn Ebi Rabâh, Mucâhid, Sdid İbn Cubeyr, Suleymân 

İ bn Yesâr. 
Bunlar nedir? 

— Mevâli. 
Medine fukahas ı  kimler? 
Zeyd İbn Eslem, Muhammed İ bnu'l-Munkedir, Nâfic İbn Ebi 

Necih. 
— Bunlar nedir? 
— Mevâli. `Isa İ bn Miisâ'nın rengi de ğ iş ti ve tekrar sordu: 
— Kubâ ehlinin en fakihi kimdir? 

Rabicatu'r-Re'y ve İ bn Ebfz-Zinâd. 
— Bunlar nedir? 

Mevâliden. Yüzü karış tı  ve sordu: 
— Yemen fakihi kimdir? 
- Tâvâs, oğ lu ve İ bn Munebbih. 

Bunlar kim ? 
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Mevali. Boyun damarlar ı  ş iş ti, aya ğa kalkarak sornı ağa devam 
etti: 

Horasan fakihi kim? 
(Ata' İ bn (Abdillah el-Ijorasani. 
Bu (Ata' ne? 
Mevlâ. Yüzü daha çok kar ış t ı , siyahlaş tı ; öyle ki korktum. 

Sordu: 
— Ş am fakihi kim? 
— Mekhül. 
— Bu MekiAl ne? 
— Mevla. Yorgun ve bitkin bir halde nefes alma ğa baş ladı : 
— Kilfe fakihi kim ? 

Eğer korkmasayd ım el-Hakem İbn (Uteybe ve (Ammar İ bn Su-
leyman diyecektim Fakat i ş in kötüye varaca ğı nı  dü ş ünerek İ brahim 
en-Nalidi ve e ş-ş dbi dedim. Bunların ne olduklarını  sordu. "Arap" 
deyince Allahu ekber dedi ve sükûn buldu" ( İ bn 'Abdi Rabbih, el-cIls-
du'l-ferld, 415-416). 

Bu haber, azad edilmi ş  mevalilerin veya mevâli çocuklar ının İ s-
lami ilimlerde ula ş tıkları  yüksek dereceleri göstermek bak ımından büyük 
önem taşı r. Bu mevalilerin büyük bir k ısmının hadis rivayetiyle de me ş -
gul olduklarına ş üphe yoktur. Bu sebeple hadis imamlar ı , mevalilere 
de ayrı  bir itina göstermi ş ler; İbn Hacer'in yukar ıda zikretti ğ imiz söz-
lerinden de anla şı ldığı  gibi, onların bilinmesini hadis ilmi yönünden 
lüzumlu görmü ş lerdir. Hattâ es-Suyrıtrnin i ş aret etti ğ ine göle (bkz. 
Tedrib, s. 530), Ebil <Omer el-Kindi, M ısırlılara nisbet edilen mevâ-
iller hakkında bir de kitap tasnif etmi ş tir. 

Mevâlilerin çeş itli ş ekillerde zikredildikle•i görülür. Bunlardan baz ı -
lar ı  kabilelere nisbet edilir ve mesela fuliin el-R.ura ş i denir. Zâhire 
bakılarak onun, Rurey ş  kabilesine mensup bir Arap olduğu zannedilir; 
fakat asl ında bu kabilenin azadh kölesidir. Mesela Rufey` 
er-Riyahi, Benû Riyah"tan bir kad ı nın azadi' kölesi idi. Kibar- ı  tabi-
indendir. 

Sirin, Benû Neccar' ın azadii kölesi idi. Oğ lu Muhammed ( İbn 
Sirin), kibar- ı  tabilnin me ş hur imamlarmdand ır. 

Baz ı  mevaliler de, kendilerini âzâd eden ş ahsa izafe edilerek meviCt 
fuları  ş eklinde zikrolunurlar ki ço ğunluğu bunlar te şkil eder. Mesela 
İ mam. Malik İ bn Enes'in ş eyhlerinden Nafi`, mevlâ 'Abdullah İbn • 
(Omer ((Abdullah İ bn `Omer'in âzâdh kölesi) olarak ş öhret kazanm ış tır. 
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Eba (Ubeyd, mevla (Abdullah ibn Ezher, mevlâ <Abdurrahman İ bn 
İ bn (Avf da denilmi ş tir. Eflah, mevla Ebi Eyyab el—Ensari. Eba Murre, 
mevla 'Akil İ bn Ebi Tâlib, kibar—ı  tabicindendir. 

Üç karde ş , Suleyman İ bn Yesar, 'Ata' İ bn Yesar ve 'Abdul—Melik 
İ bn Yesar tabianun ileri gelen faldhlerinden olup, babalar ı  Yesar, 

mevhi Meymane olarak bilinir: 

Merv'den ç ıkmış  dört imam vard ır ki, bunlar ın babalar ı  köle idi. 

Bunlar: <Abdullah ibnu'l—Mubarek, İ brahim 'bn Meym ıln, el—Huseyn 
İbn Vakı d ve Eba Hamza Muhammed ibn Meyman'dur. 

Baz ı  mevaliler de, mevla'l— İ slöm olarak tan ınırlar; yani eliyle müs-
lüman olduklar ı  kimseye nisbet olunurlar. Mesela İ mam el—Buhari, 
mevla'l—Cdfiyylndir; çünkü ceddi mecüsi iken el—Yeman el—Cu(f1 
eliyle müslüman olmu ş  ve ona nisbet edilmi ş tir. 

El—Hasan el—Msercist de böyledir ve mevla (Abdullah ibni'l-
Mubârek olarak tan ınır Çünkü önce nasrani (hristiyan) iken onun eliyle 
müslüman olmu ş tur. 

Burada mevatilerle ilgili olarak zikretti ğ imiz bir kaç isim, sadece 
birer örnek olarak verilmi ş tir. Bunlar ın hepsini ayr ı  ayr ı  tanımak, ha-

dis ricali hakk ında geni ş  araş t ırmayı  gerektiren bir i ş tir. Rical kitap-
lar ının, bu konuda ba ş vurulabilecek ilk kaynaklar olduklar ına ş üphe 

yoktur. 

MEVIO:JF — Sahabeden, isnad ı  ister muttas ı l olsun ister munkat ı  
olsun, söz, fiil veya takrir olarak rivayet edilen haberlere mevkaf denil-
miş tir. Sahabe sözlerine bu ismin verilmesi, isnad ın sahabide son bul-
ması  ve Hazreti Peygambere ula ş mamış  olmas ı  dolayı sıyledir. Bununla 

beraber sahabide son bulmu ş  her isnadla gelen habere mevkaf denile-
miyeceğ ini de hat ırdan ç ıkarmamak gerekir. Zira baz ı  mevkaf haberler, 

asl ında hükmen merfa( olabilirler (bkz. Merfal. Bu da, sahabiden mev-
knf rivayet edilen bir haberin, Hazreti Peygamberin söz, fiil 
ve takrirlerinden olmas ı  itibariyledir. Nitekim sahabinin "Hazreti Pey-
gamber devrinde ş öyle derdik" yahut " ş öyle yapard ık" demesi, bu 

söz veya fiilin Hazreti Peygamber devrine izafesi dolay ı sıyle merfat 

hükümüne sahiptir; fakat böyle bir izafe yap ılmamış , yahut bu söz 

veya fiilin merfac oldu ğuna delâlet edecek herhangi bir karine bulunma-
mış  olasaydı , o habere mevkaf demek mümkün olurdu. 

Mevkaf haberlerde isnad ın sahabiye kadar muttas ıl olarak gelmesi 

ş art ko ş ulmamış  ise de, el—Hakim'in mevkaf için verdi ğ i taı ifte "saha- 
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biye kadar iczal ve irsal etmeksizin hadisin rivayet edilmesi..." demesi"' 
bazı  hadisçiler nazar ında böyle bir ş artın söz konusu edildi ğ ini göste-
rir. Ancak bu görü ş  ço ğunluk aras ında itibar görmemi ş", isnadı  mutta-
sıl olsun veya olmas ın, sahabe sözlerine mevkaf denilmi ş tir. 

Mevlpif tabiri, hazan da sahabi d ışı nda herhangi bir râviye atfen 
kullanılır ve mesela lı d ıi mevk iifun calci cA!Cı ' denir. Bu tabir, isnad ın 
<Atâ'ya kadar geldi ğ ine iş aretten ibarettir ve kelime ıst ılah manas ında 
değ il, lugat manasında kullan ılmış tır. 

MEVŞ  CL — Bir isnadı  te şkil eden ravilerden her birinin, kendi 
üstündeki raviye, yani ş eyhine mülâki olarak hadisi bizzat ondan i ş it-
miş ,veya alm ış  olması  keyfiyetidir ki, muttas ıl olan böyle bir, isnada 
mev ş fıl denir. Bu bakımdan mev ş al ve mutta şı l, kesiksiz bir isnad hak-
kında aynı  manâda kullan ılmış  iki tabirden ibarettir (bkz. Mutta şı l). 

MEVZ1Ce — Mevzüc, lugatta vaztdan ismi mef`üldür. Vazc, iskat 
etmek, terketmek, iftira ve ihtilâk etmek manalanna gelir. Hadis ı s-
tılah ında ise, kelimenin bu son mal ı:asma uygun olarak, Hazreti Peygam-
berin söylemedi ğ i bir sözü, yalan ve iftira ile ona nisbet etmektir ki, 
bu manda mevzil`, yalan ve iftira ile Hazreti Peygambere nisbet edil-
miş  söz demektir. Uydurulmuş  sözlerin Hazreti Peygambere nisbetinde 
çeş itli sebepler de gözönünde bulundurulursa, mevzü< hadisin tarifini 
ş öyle yapabiliriz: 

Baş ta İ slam dinine kasdedenler olmak üzere, mensup olduklar ı  
siyasi fırka ve hizipleri, f ıkhi mezhebleri, kabilelerini, dilleiini, belde-
lerini, pe ş inden gittikleri imamlar ını  medhetmek, halife ve emirle-
rin nezdinde yüksek mertebeler kazanmak, cami ve mescidlerde vaczet-
tikleri cemaat ın teveccühüne naili olmak, halk ın dini emir ve nehiylere 
karşı  rağbetini artırmak maksad ıyle din düşmanlarının, yalancılann 
ve cahillerin uydurauklan, sonra bu uydurulan ş eylere derecelerini yük-
seltmek için tan ınmış  hadis ravilerinden düzdükleri isnadlar ekleyerek 
hadismiş  gibi Hazreti Peygambere iftira ile isnad ettikleri yalan sözlere 
mevzi!' denir659. 

Hazreti Peygamberin söylemedi ğ i bir sözü ona nisbet etmek veya 
kısacası  hadis uydurmak, men kezebe caleyye mutecammiden fe'lyetebev-
ve' makeadehu mine'n—nar (her kim benim ad ıma yalan söylerse cehen- 

657. Bkz. el-Hakim Elıft `Abdillah, 	 s. 19. 

658. Bkz. 	 Teverhu'n-nazar, s. 67. 

659. Talât Koçyiğ it, Hadis tarihi, s. 132. 

225 



nemdeki yerine haz ırlans ın)"° hadisi gere ğ ince haramdır; keza bir ha-
disin yalan oldu ğunu bile bile onu rivayet etmek de ayn ı  derecede günah 
sayı lır. Nitekim Muslim'in ş abilı 'inde bu konu ile ilgili olarak ş öyle 
bir hadis nakledilmi ş tir: "Her kim benden yalan oldu ğu bilinen bir hadis 
rivayet ederse, o kimse yalanc ılardan bilidir" 6". Bununla beraber, gerek 
hadis rivayet edenleri ve gerekse ö ğ renmek için hadis toplayanlar ı  
uyarmak ve haram say ılan bir fiili i ş lemelerini önlemek maksad ıyle, 
mevz ıl` hadisleri, mevz ıl` olduklarını  da aç ıklamak suretiyle rivayet 
etmek zaruri görülmü ş tür. Nitekim bu rivayetler neticesinde mev?ii.c  

hadisleri kitaplar içerisinde toplamak ve isnadlar ıyle birlikte te ş hir 
etmek mümkün olabilmiş tir662 . 

Bir hadisin ınev?-fic  olduğuna çeş itli ş ekillerde hükmedilir; ancak 
onu uyduran raviye nisbetle verilecek hüküm, insanda has ı l olan zann—ı  
galip yolu iledir, kesinlikle değ ildir; çünkü çok yalanc ı  olan bir kimse-
nin bazan do ğ ru söylemi ş  olması  da mümkündür. Böyle bir kimse tara-
fından rivayet edilen hadis hakk ında mevzfıc hükmünü vermek, o kim-
senin rivayetinde doğ ru olabilece ğ i ihtimali dolayı sıyle zamla dayan ır; 
ancak bu zan, ravinin yalanc ı  olarak bilinmesi dolayısıyle de gerçe ğ e 
yakındır ve hadis hakkında sahih hükmünden ziyade mevzac hükmünün 
verilmesini sağ lar. Di ğ er taraftan, bu hükmü verecek olan hadis imam-
ları , sahip oldukları  kuvvetli meleke, parlak zihin, geni ş  anlayış  ve hükme 
mesned teşkil eden karinelere derin vukuf sayesinde, hadislerin mevzf ıc 
olanların diğerlerinden ayırt etmekte güçlük çekmezler. 

Bir hadisin mev?fıc olduğu, bazan da, onu vazedenin ikrar ı  ile bi-
linir. Mesela Meysere'nin Kur'ân ın faziletleri ile ilgili hadisi bizzat 
uydurduğunu itiraf etmesi 663, yahut tOmer İ bn ş ubh'un Hazreti Pey-
gamberin bir hutbeyi hakk ında "bu hutbeyi ben vazettim" demesi 
gibi664.  Bazan hadisi vazeden kimsenin ikrar ı , yukarı daki misalde görül-
düğü gibi açık olmamakla beraber, hadisle ilgili bir ba şka ikrar ı nın 

660. 70 sahabi tarafmdan rivayet edilmi ş  ve her nesilde rivayet edenlerin ço ğ almasıyle mu-

tevâtir hadislerden olmu ş tur. Kutub—i Sitte ile di ğer hadis eserlerinde nakledilmi ş tir. Baz ı  ri-
vayetleri için bkz. el—Butı rıri, Sahlh, I. 35; Muslim, Ş ahiti, IV. 2298; Ibn M'ace, Sunen (mukad-

dime), I. 16-17. 

661. Bkz. Musliin, Ş ahiti (mukaddime), I. 9. Hadis metninin sonunda yer alan "yalanc ılar", 

kelimesi, baz ı  rivayetlerde cemi, baz ı  rivayetlerde de tesniye sigas ı  ile gelir. Tesniye olması  ha-
linde, yalan olduğu bilinen bir hadisi rivayet eden kimse iki yalanc ıdan birisi olur; diğ eri hadisi 

bizzat uyduran ve Hazreti Peygambere isnad eden kimsedir. 

662. Bkz. Ibn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 60. 

663. Bkz. Talat Koçyi ğ it, Hadis tarihi, s. 164. 

664. Es—Suyfıti, Tedrib, s. 178. 
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manasından o hadisin mevzfic oldu ğu anlaşı lır. Mesela bir Ta-vi, bir ş eyh-
ten hadis rivayet eder; fakat bu hadisi uydurdu ğunu söylemez. Bununla 
beraber raviye do ğum tarihi soruldu ğu zaman verdi ğ i tarihin, kendi-
sinden hadis nakletti ğ i ş eyhin vefat ından sonra olduğu görülür. 
Hadisin ş eyhten bu râviden ba ş kas ı  tarafından da rivayet edilmemesi 
halinde, onun mevzfrc oldu ğuna hükmedilir. 

Bazan hadisin mevziic oldu ğu ya ravide yahutta hadisin kendisinde 
görülen baz ı  karineler yard ımı  ile anlaşı lır. Nitekim bir çok uzun hadis-
ler vardır ki, lafzmda ve manas ında bulunan rekâket, onlar ın mevzfic 
olduklarına ş ehadet eder. Er—Rebic İbn Huş eym'in de ifade etti ğ i gibi, 
her hadisin ya gündüz ışığı nı  andıran bir ayd ınhğı , yahutta gece karan-
lığı nı  andıran bir zulmeti vard ır; bunu kolayca anlayan hadis imam' 
birini ahr, diğerinin mevz ıl( olduğuna hükmeder6". Şu  var ki yalnız 
lafızda bulunan rekâket onun mevzi-1c olduğuna delâlet etmez; zira 
bazıları  hadisi manen rivayet ettikleri için lafızların fasahatine dikkat 
etmezler; bu suretle hadis manen do ğ ru olsa bile lafzen bozuk rivayet 
edilmiş  olur. Bu sebeple as ıl mühim olan, manadaki rekâkettir ve bu 
rekâket hadisin mevzfıc olduğuna delâlet eder. 

Ravinin halinden anla şı lan ve hadisin mevzii` olduğuna delâlet 
eden karineye misal olarak Me'mün İbn Ahmed'in el—Hasan el—Ba ş ri 
ile ilgili bir sözü zikredilebilir. Bir gün bu ş ahs ın yanında el—Hasan el-
Ba şri'nin Ebü Hurayra'dan hadis i ş itip iş itmediğ i hususundaki ihtilaf 
söz konusu edilince, Me'mun, hemen Hazreti Peygambere ula ş an bir 
isnadla el-Hasan' ın Ebü Hurayra'y ı  iş ittiğ ini ileri sürmüş tür666 . 

Seyf İbn cOmer et—Temimi anlat ı r: Sacd İbn Tarif'in yan ında idim. 
O s ırada a ğ layarak oğ lu geldi ve hocasının kendisini dövdüğünü söy 
ledi. Oğ lunun ağ layışı na dayanamayan Sa`d, hemen şu hadisi ileri sürdü: 
"Çocuklar ını zın hocaları , sizin en ş eririnizdir; onlar yetime en az mer-
hameti ve kimsesize en ş iddetli olanlar ı dır'"67. 

Ravinin herhangi bir mezhebe taassub derecesindeki ba ğ lı lığı , 
mezheble ilgili olarak rivayet etti ğ i hadislerde de vazca delâlet eden kari-
nelerden say ıhr. Mesela bir raf ızinin Ehl—i Beytin faziletleri hakk ın-
daki rivayeti bu cümledendir. Yukar ı da ismi geçen Me'mün İbn Ah-
med'in yan ında eş —Ş ficl'den bahsedilir; Me'mün isnadı  ile hemen ş u 
hadisi ileri sürer: "Ümmetim içinden Muhammed İbn Idris (e ş —Ş üficit) 
adında bir adam ç ıkacak; bu adam ümmetime iblisten daha zararl ı  ola- 

665. Aynı  eser, s. 179. 
666. Bkz. İ bn Hacer, Nuhbetu'l—fiker şerhi, s. 58. 
667. Es—Suyiig, Tedrib, s. 180. 

227 



cak. Yine ümmetim içinden Ebil Hanife ad ı nda bir adam ç ıkacak; 
bu ise, ümmetimin ışığı  olacak, ümmetimin ışığı  olacak" 668 . 

Bir hadisin mevziic olduğu, bir de, mervinin yani rivayet olunan 
hadisin metninden anla şı lır. Vazca delâlet eden ve hadisin metninde 
görülen karinelerin ba şı nda, tevili mümkün olmayacak ş ekilde akla 
aykırı  olması , Kitab (Kur'ân) ın, yahut tevatür yolu ile sabit olmu ş  
sunnetin, yahutta kesinle ş miş  icmdın delâlet etti ğ i hükme ayk ırı  bir 
hüküm getirmesi bulunur. Bazan çok mühim bir olay ı  veya bir hükmü 
ifade etmesi dolay ı sıyle, tevatüren sübüt bulmas ı , yahut hiç olmazsa 
kalabalık bir cemaat taraf ından nakledilmesi gerekirken yaln ız bir kiş i 
tarafından nakledilmesi; gayet küçük bir fiil için çok ş iddetli bir va<id 
(azab ile korkutma), yahut yine önemsiz bir i ş  için büyük vdd (müj-
de) getirmesi de - bu sonuncusu kussas ın rivayetlerinde çok görülür - 
- vazca delâlet eden karinelerdendir. 

Akla aykın olarak gelen mevz ılta misal, ibnu'l-Cevzi'nin `Abdur-
rahman İbn Zeyd tim Eslem tarik ıyle babas ından nakletti ğ i ş u iki 
hadis gösterilebilir: 

"Nah'un gemisi Beyt'i yedi defa tavaf etmi ş , iki rekfat da namaz 
kılmış tır" 669 . 

"Allah atı  yaratmış , sonra ko ş turmuş ; at terlemi ş ; bunladan da 
kendisini yar atm ış tır' ,670 . 

Hadis vazedenler, kendilerini vazta sevkeden âmillerin çe ş itli ol-
ması  dolayı sıyle muhtelif k ı sımlara ayr ılırlar. Bunlar ın hadis yönün-
den en zararl ı  ve din yönünden en tehlikeli olanlar ı , kendilerini 
zühd ve ibadete nisbet edenler, yani âbid ve zâhid olanlard ır. Allah 
katında büyük ecir kazanacaklar ı  zannıyle uydurduklar ı  hadisler, zühd 
ve takva yönünden insanda uyand ırdıkları  güven hissi dolayısıyle, çok 
defa, kabul olunurlar. Bu sebepledir ki Yahya İbn Sacid 
üzerlerine caiz olanla sak ınmaları  gereken hadisieri, cehaletleri dolay ı -
sıyle birbirinden ay ırt edemeyen, yahut daima sâhip olduklar ı  husn-i 
zanla iş ittikleri her ş eyi doğruya hamleden bu gibi kimseler hakk ında 

668. Aynı  eser, s. 181. 

669. Aym yer ve Ahmed M. Ş akir, ol—Bii'i ş u'l—baş i.ş , s. 91. 

670. Aym yer. Muhammed İbn Suca` dinden sapm ış  bir kimse idi. Hadis onun tarafından uy-

durulmuş tur. Manasından da anla şı ldığı  gibi bu söz, herhangi bir müslümanın, hatta ak ıl sahi-

bi bir kiş inin hadis olarak ileri sürebilece ğ i bir söz değ ildir. isnadda yer alan Ebu'l—Muhezzim'in 

de diğerinden fark ı  yoktur. Şu`be bu ş ahsi "bir dirhem kar şı lığı nda yetmi ş  hadis uydurabilecek 

bir tip" olarak tavsif eder. Muhammed İ bn Ş ucii` (O. 266) hakkında bkz. ez—Zehebi, Miztınu'l-

i`tidal, III. 577-578; Ebu'l—Muhezzim Yezid İ bn Sufyan hakkında bkz. aynı  eser, IV. 426. 
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"hiç kimsede bunlarda gördü ğüm yalan görmedim" demi ş tir67 . Maama-
fih bunların hali halkın çoğu tarafından bilinmese bile, hadis ulemas ımn 
veya hadis tenkitçilerinin meçhulü 

Ecir ve sevab kazanmak maksad ıyle hadis uyduranlara misal ola-
rak Nnh İbn EM. Meryem zikredilebilir. cIkrime tarik ıyle İbn <Abbâs-
tan rivayet etti ğ i hadisler söz konusu edilerek "Kur'a= süre süre fazi-
letleri ile ilgili hadisleri nereden buluyorsun ? Bunlar (Ikrime'nin as-
hab ında bile yok ?" denildi ğ i zaman, Nülı  şu cevab ı  vermiş tir: "Ne ya-
payım; görüyorum ki halk Kur'ândan yüz çevirip Ebü Hanife f ıkhıyle, 
yahut İbn IshWın Mağ tızrsi ile meş gul oluyor. Ben de hasbeten bu 
hadisleri vazediyorum" 672 . 

Keza bunlardan Meysere İbn 'Abdi Rabbih, zühd ve takva sahibi 
olmasına, dünyevi ş ehvetlerden ş iddetle kaç ınmas ına ve ölümü üzerine 
bütün Bağdâd çar şı sının kapanacak kadar ş öhretli olmasına rağmen, 
hadis vazederdi. Kendisine "fulan süreyi okuyan kimse ş u kadar ecri, 
fulân süreyi okuyan kimse de bu kadar ecri kazan ır gibi ifadeleri ihtiva 
eden bu çe ş it hadisleri kimden ald ın" denildiğ i zaman, "halkın rağbe-
tini artırmak için vazettim" demi ş tir673 . 

Keza Ebü Wwüd en—Naha% geceleri en uzun namaz k ılanlardan, 
gündüzleri en çok oruç tutanlardan 674 ; Ebü Bi ş r Ahmed İbn Muham-
med el—Mervezi de zaman ında sunnete ş iddetle bağh olanlardan ve 
onu en çok müdafa edenlerden 675  olmalar ına rağmen, her ikisi de hadis 
vazederdi. 

Yukarı da da i ş aret etti ğ imiz gibi, Hazreti Peygamber ad ına yalan 
söylemek en büyük günahlardan say ılmakla beraber, Kerr « miy_ye676,  

671. Es-Suyüti, Tedr, s. 184. 

672. Aynı  yer. Ez-ZehebI, MEzürzu'l-i`tiddl (III. 279) da Nüh hakkında ş u bilgiyi vermi ş tir: 
Nuh İ bn EM Meryem Ebü 'Isme el-Mervezi Merv ehli ttlimidir. Kendisine NO el-Ciimic de denil-

miş tir; çünkü fıkhı  Ehü Ilanife'den ve İ bn Eld Leylö'dan, Hadisi Haccâc İ bn Ertiit'tan, tefsiri 

el-Kelbi'den ve MulFötirden mağ aziyi de İ bn İ sbölF'tan almış tır. Es-Suyiitrnin İbn klıblı fın'- 

dan naklen bildirdiğ ine göre (Tedrib, s. 184), Nüh, s ıdk (doğ ruluk) dışı nda bütün ilimleri ken-

disinde cemetmiş tir. 
673. Bkz. ez.-Zehebl, Miziinu'l-i`tiddl, III. 230; es-Suyilti, Tedrib, s. 185. Ez-Zehebrnin İ bn 

Ilıbbön'dan nakline göre, Meysere, hadis vazetti ğ i gibi, güvenilir kimselerden de mevzû hadis-

ler rivayet ederdi. 

674. Ez-Zehebi, Miz(ı nu'd-ictiddl, H. 218; es-Suyiiti, Tedrib, s. 185. 

675. Es-Suyiiti, Tedrib, s. 185. 

676 Muhammed İ bn Kerröm es-Sieistönrye ve onun mezhebine mensûb olanlara Kerrömi-

ye denilmiş tir. E ş-Ş ehristöni, sıfatları  isbat etmeleri, bununla beraber teesim ve te şbihe mün-
teliî olmalar ı  dolayı sıyla bunları  sıfatı yyeden sayar (bkz. el-Milel ve'n-nihai, I. 108). 
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sevab ı  gerektiren amellere kar şı  rağbeti art ırmak (ter ğ ib), ıkab ı  gerek-
tiren amellerden de sak ındırmak (terhib) için hadis vazc ını  tecviz etmi ş , 
Hazreti Peygamberin men kezebe caleyye mutecammiden (benim adıma 
kasden yalan söyleyen kimse) hadisinin baz ı  varyantlar ında görülen 

bihi'n—nase (halk ı  dalâlette b ırakmak için) ibaresini delil ola-
rak ileri sürmü ş lerdir 677 . Ancak bu görü ş  ehli sunnetten olan müslüman-
ların iemacı  ile merduttur. 

Zâhid ve âbidlerden sonra gayeleri için hadis vazc ında büyük fayda 
mülâhaza eden ikinci grup, z ındıklardır. Zındık ismi, zahiren müslü-
man olan, fakat asl ında küfrü içinde gizleyen kimselere verilmi ş tir. 
Zındıklar, genellikle Mecüsi dinine mesup olan, yahut Mani ve Senevi 
akaidini benimseyen, iki ilâha ibadet eden kimselerdir. Bunlar Emevi 
devrinin sonlarında ortaya ç ıkmaya ba ş lamış lar, Abbasi devrinde iti-
kadi bozukluğun yaygmla ş mas ı  ve dinsizli ğ in açığ a vurulması  üzerine 
ultsıhiyeti inkâr etmekten çekinmemi ş lerdir. İ slâmiyetin kendi haki-
miyetlerine son vermesini hazmedemeyen z ı ndıklar, silah gücü ile onu 
yıkıp intikam alamayacaklar ını  bildikleri için, ona inananlar ın itika 
dını  bozmayı  ve bu maksatla hadis uydurmay ı  baş lıca ç ıkar yol olarak 
görmüş lerdir678 . 

1,1ammad İbn Zeyd'in belirttiğ ine göre z ındıklar ondört bin hadis 
uydurarak bunlar ı  Hazreti Peygambere isnad etmi ş lerdir. Halife el—
Mehdi zamanında öldürülen z ındık cAbdu'l—Kerim İbn 
bile, öldürülmeden önce tek ba şı na dört bin hadis uydurduğunu ve bu 
hadislerle helâh haram, haram ı  helal kıldığ-mı  itiraf etmi ş tir". 

el—Ka şri tarafından öldürülen, sonra da yak ılan Beyan 
İbn Semcan en—Nehdi ve Muhammed İbn Sdid eş—Sami, zındıklar ara-
sında hadis vazc ı  ile en çok ş öhret kazanan kimselerdendiler. Bu sonun-
cusu, ileride ortaya sürece ğ i peygamberlik iddias ına delil olmak üzere 
ene h,Utemu'n—nebiyyin, lâ nebiyye baccll ulu en ye ş d'ellahu (ben peygam-
berlerin sonucusuyum; benden sonra peygamber yoktur; ancak Allah 
dilerse...) hadisini uydurmu ş ; Ulu en ye ş d'ellahu ibaresiyle de, peygam-
berlik iddias ını  Allah' ın meş iyyetine ba ğ layarak ileride kendisinin pey-
gamber olabileceğ ine iş aret etmek istemi ştir" 

677. Men kezebe `aleyye mute`ammiden liyuz ı lle bihi'n— ıdıse, yani "halk ı  dalâlette b ırakmak 

için benim ad ıma yalan söyleyen kimse" ibaresinden anla şı ldığ ma göre, mezmilm olan hadis 

bazı  halkı  idlöl için yapı landır. Fakat dini emirlerin ifas ı  için halkı  teşvik etmek gayesiyle hadis 

vazedilirse, bu, Kerrömiye'ye göre mubaht ır. Nitekim baz ıları , "biz, Hazreti Peygamber aley-

hine değ il, lehine hadis vazediyoruz" demi ş lerdir (bkz. es—Suyüti, Tedrlb, s. 184). 

678. Bkz. Talât Koçyiğ it,Hadis tarihi, s. 117 vd. Keza bkz. Zınd ık. 

679. Aynı  eser, s. 186. 

680. Aynı  yer. 
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Zındıklar, bundan önce sözü edilen zâhidlerin kar şı sında yer alan 
bir grubu te ş kil ederler. Bir zâhid hadis yaz(' ile İ slâm'a hizmet gayesi 
güttüğü ve bu gayesinde samimi oldu ğu halde, zındık, islam'ı  yıkmak 
ve müslümanları  parçalamak gayesine yönelmi ş tir. Nitekim her iki 
gruba ait yukar ı da isimleri geçen kimselerin hadis va:ze ı  ile ilgili itiraf-

, larmda bu husus aç ık bir ş ekilde görülmektedir. Mesela bir zâhid, hal-
kın Kur'ândan uzakla ş tığı nı  görerek Kur'an sûrelerinin faziletleri hak-
kında hadis uydurmuş  ve bununla halk ı  Kur'âna çekmek gayesi güt-
müş  olduğu halde, bir z ındık, uydurdu ğu hadislerle helal' haram, haram ı  
da helal yapmaya ve bu suretle islam' ı  yıkmaya çalış mış tı . Ne var ki, 
gayeleri aykırı  olsa bile, hadis uydurmak hususunda birle ş en her iki 
grup da hadis ulemas ı  tarafından aynı  derecede kötülenmi ş , Allah'ın 
huzuruna ç ık ıncaya kadar silinmeyecek olan kezzab ve vazzac 

damgalanmış tır. 

Zâhid ve z ındıklardan sonra gelen üçüncü grup, mezheplerinin 
baş arı sı  için hadis uyduran mubtedi<ad ır ki, bunların başı nda Ilatta-
biyye ve Rafıza gibi fırka mensuplar ı  gelir"'. Ehl—i bidcat ad ım alan bu 
kimselerin hadis vaz( ı  ile ilgili haberleri pek çoktur. Bunlara mensup 
bir ş ahıs, bidatından rücû ettikten sonra şu itirafta bulunmu ş tur: 
"Hadis aldığı nı z kimselere dikkat ediniz; zira biz, bir görü şü benimse-
diğ imiz zaman, onun için hadis uydurmaktan çekinmezdik "682. 

Bir diğer grup, hulefâ ve umerâya sokulmak, onlardan hediyeler 
almak maksad ıyle. onlar ın fiil ve hareketlerine uygun veya ho ş larına 
gidecek hadis uyduran kimselerden müte ş ekkildir. Bunlar ın, bilhassa 
geçmiş  devirleri kötüleyerek zaman ın halifesine yaranmak için yine 
hadis vaz`ından istifade ettikleri görülmektedir. Mesela halife el—Meh-
dI'nin Mukatil halk ında "baksana bana ne diyor; istersem benim için 
(Abbasla ilgili hadis vazedecekmi ş . Ona böyle bir ş eye ihtiyac ım ol-
madığı m söyledim" sözü, bu cümleden olarak zikredilebilir"'. 

Halife ve emirlere yakla ş mak ve onlardan hediye ve câizeler ko-
parmak maksad ıyle hadis vazedenlerin ilgi çekici bir örne ğ i de, Gıyas 

681. Hattöbiye, rafı zadan bir grup olup Ebu'l-tlattöb el-Esedi'ye mensup olanlara denilmi ş -

tir. Muhalifleri aleyhine yalan şehadeti mubah sayarlar ve hulfıle inanırlar. Ebu'l-Hattöb'a 

göre imamlar önce nebiy, sonra da ilaht ırlar. Ca`fer e ş-Ş üddc'a bağ lı  olması  dolayı sıyle onun 

ve babalarının ulühiyetini iddia etmi ş , fakat Cafer taraf ından lânetlenmesi üzerine ondan 

ayrılmış  ve imameti kendi nefsi için ileri sürmeğe ba ş lamış tır. Bu konuda daha geni ş  bilgi için 

bkz. eş-Ş ehristöni, el-Milel ve'n-nihai, I. 179. 

682. El-Hatib el-Bağdödl, el-KifCıye, s: 123; es-Suyüti, Tedrib, s. 186. 

683. Es-Suyüti, Tedrib, b, s. 187; Ahmed M. Ş akir, el-Bii'iş u 	s. 94 
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İbn İ brliim'in halife el—Mehdi ile olan hikâyesidir. Nakledildiğ ine göre, 
Gıys bir gün halifenin huzuruna girer ve onu, müsabakala ı  da kul-
lanmak üzere besledi ğ i bazı  güvercinlerle oynarken bulur. Ancak, muh-
temelen güvercinlerin Ş eria( yönünden müsabakalar için beslenip bes-
lenemiyeceğ i hususunda halife el—Mehdrde bulunan bir endi ş eyi izale 
etmek maksad ıyle ş öyle bir hadis ileri sürer: "Müsabaka, ancak demir-
den yapılmış  oklar, deve t ırnaklı , yahut at t ırnaklı , yahutta kanatl ı  
hayvanlarla yap ılır". Bu hadis, asl ında, sonunda yer alan "kanatl ı  hay-
vanlar" ibaresi olmaks ı zın Sunen—i Erbacada rivayet edilen sahib. ha-
dislerdendir. Fakat G ıys, halifenin endiş esini gidermek, daha do ğrusu 
ona yaranmak ve bu suretle hediye koparmak için "yahut kanath hay-
vanlar" ibaresini bu sahih hadise ilâve etmekten çekinmemi ş  ve böylece 
güvercin gibi kanath hayvanlar ın da diğerleri gibi müsabakalar için 
beslenebileceğ ine Hazreti Peygamberin a ğ zından izin vermek istemi ş -
tir. Vâkı a halife GlyWın maksad ını  anlamış  ve ona bir miktar para 
da vermiş se de, sonunda "görüyorum ki kafan Hazreti Peygamber 
adına yalan söyleyen bir kezzabm kafas ı " diyerek onu huzurundan ko-
valamış , güvercinleri de öldürtmü ş tür685 . 

Hadis vaz(ıyle ş öhret kazanan di ğer bir grup da, halk aras ında 
ş öhret kazanmak ve çe ş itli yönlerden menfeat temin etmek gayesi 
güden baz ı  vâizlerdir. Câmi ve mescidlerde vacz ve nasihatlarm ı  süsle-
mek, bunların halk üzerindeki tesirini daha çok art ırmak maksad ıyle 
bir takım hikâyelere hadis süsü vermek, Icaşş Cış  adı  verilen bu gibi kim-
selerin ba ş lıca görevleri idi (bkz. Ra şş 4). 

Mev4( hadislerin men ş eine gelince, bunlar ın çoğu, onları  vaze-
denlerin kendi sözlerinden ibarettir. Bizzat uydurduklar ı  bu sözleri, 
başma meş hur râvilerden müte ş ekkil isnadlar ekleyerek hadis ş ekline 
sokmak, bu i ş i meslek haline getirmi ş  kimseler için elbette güç bir şey 
değ ildir. 

Mevz ılc hadislerin diğer bir kı smı  da, ya israiliyattan al ınmış  söz-
lerdir; yahutta baz ı  filozof ve tabiblerin sözleridir. Meselâ Hazreti Pey-
gambere isnad edilen "mi ğ de hastal ıkların, perhiz ise devamn ba şı dı r" 
sözünün hadisle hiçbir ilgisi yoktur ve me şhur Arap tabiblerinden el- 

684. Gıy8ş , hadisçiler aras ında yalanc ı lığı  ile tanı nmış  bir kimsedir. Yaby'a İ bn Main onun 

hakkında kexzCıbun demiş tir. Ahmed İ bn 1Janbel, "halk kendisini terketti", el—Buhri. "onu 

terkettiler" demi ş , el—Ciizie3ni ise, onun "hadis vazetti ğ ini" söylemi ş tir. (Bkz. ez—Zehebi, 

Miziinu't-i ctiddl, III. 337). 

685. Es—Suyiiti, Tedrib, s. 187; Ahmed M: . Ş akir, 	 s. 94. 
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Haris İ bn Kelede'nin sözüdür. Keza hadis olarak ileri sürülen "dünya 
sevgisi her türlü kötülüğün başı dır" sözü de, baz ılarına göre Malik 
'bn Dinar' ın, diğer bazılarına göre de Peygamber Hazreti `Isa'n ın söz-
lerind endir" 6. 

Baz ı  hallerde râvilerin, bir hadis metnini ele alarak bu metnin 
başı na ortasına veya sonuna kendi görü ş  ve düş ünüş lerine uygun söz-
ler eklemeleriyle de mevzüc hadislerin meydana geldi ğ i görülmektedir. 
Bu iş i kasden yapan kimsenin, ş üphesiz, di ğ er yalanc ılardan farkı  yok-
tur. Bununla beraber baz ı  râvi sözlerini ihtiva eden hadis metinlerinin 
râvinin hatas ı  yüzünden mevzfi( hadise benzedi ğ ini de gözönünde bu-
lundurmak gerekir. Mevz ıl` olmaktan ziyade mudrec sınıfına giren bu 
çeş it hadisler, İ bn Hacer'in de ifade etti ğ i gibi, râvinin bir isnad zikret-
tikten sonra akl ına düş en bir sözü sarfetmesi, bu sözün de onu dinle-
yenler tarafından isnadı  zikredilen hadis metninden oldu ğu zanmyle 
kaydedilmesinden ibarettir 687 . Mesela İ bn Müce Suneninde ş öyle bir 
hadis nakletmi ş tir: 

...<an Ş ureyk canil—Acme ş  `an Ebi Sufyün <an Cübir kale kale 
Rasiilu'llah (s.a.s.): Men ke şuret salatuhr ı 	hasun vechuhu 

(Kim gece namaz= ço ğ altırsa gündüz yüzü güzelle ş ir) 688. 

El—kIükim'in anlatt ığı na göre bu hadis, onu Şureyk'ten nakleden 
Sabit İ bn Müsü'mn bir hatas ı  mahsulüdür. Bu hata ş öyle olmuş tur: 
Bir gün Sabit Ş ureyk İbn <Abdillah' ın yanına girer. O sırada Ş ureyk 
hadis imla etmektedir ve Sabit'in girdi ğ i sırada yazd ıracağı  bir hadisin 
isnadmı  yenice söylemi ş  bulunmaktad ır. Ancak Şureyk, Sübit'in gir-
diğ ini görünce ba şı nı  kaldırmış  ve ona bakarak "kim gece namaz ını  
çoğ alt ırsa gündüz yüzü güzelle ş ir" demiş tin Şureyk bu sözüyle Sübit'i 
kasdetmi ş , zühd ve ibadetinin ş öhreti dolay ı sıyle ona iltifat etmek 
istemiş tir. Ne var ki Sabit bu iltifat ın kendisine oldu ğunu anlamamış , 
girdiğ i sırada iş ittiğ i isnada ait bir hadis olduğu zanmyle onu mezkür 
isnad altında Ş ureyk'ten rivayet etmi ş tir"'. 

Ravinin herhangi bir kasd ına mebni olmaks ı zın hadis metni içe-
risine idrac edilen bu çe ş it sözlere sahih hadis kitaplar ında da rastlan ır. 

686. Es—Suyüti, Tedrib, s. 188. 

687. Bkz. İ bxt 11acer, Nuhbetu'l-liker ş erhi, s. 62. 

688. İbn Mâce, Sunen, I. 4,00. 

689. Aynı  yer, mezkûr hadisin Ebu'l—IJaan Muhammed İ bn 	 ha ş iyesi. Keza bkz. 

Tedraı , s. 188. 
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Ancak hadisin ba ş ka isnadlarla gelen rivayetler ine istinaden bu çe ş it ilâ-
veler hadis imamlar ı  tarafından kolayca tesbit edilmi ş tir (bkz. Mudrec). 

Mevzâc hadislerin, İ slam dini yönünden sebep olabilece ğ i zararlar 

çok büyük olduğu için, hadis ulemas ı , diğer hadisler kadar, bunlar 
üzerinde de durarak isnadlar ıyle birlikte hepsini müstek ıl kitaplar 
halinde biraraya getirmeye çal ış mış lardır. Bµ kitaplar ın en me şhuru, 
Ebu'l—Ferec 'Abdurrahman İbnu'l—Cevzi (Ö. 597) nin Kittı b ıt'l—Mev4- 
crı t'ıdır. Bu kitab ın ihtiva etti ğ i hadislerin çoğu el—Cözikâni'nin Kitabu'l-

EbritıTinden alınmış tır. Ancak el—Câzikâni, sunnete muhalif bütün 
hadisler hakk ında mev4( hükmünü verdiğ i için, ibnu'l—CevzI de onun 
tesiri altında kalarak, bir çok hasep, hattâ şahih mertebesinde olan ha-
disleı i mevzilât aras ında zikretmek hatas ına düş mü ş tür. İbn Hacer'in 
ifadesine göre, Muslim'in Ş cı lı,Winde yer alan bir hadisin ibnu'l—Cevzi 
tarafından mev4` olarak tavsifi, onun büyük bir gafletidir"a. Yine 
ibn Hacer, Ahmed İbn Hanbel'in Musned'inden 24 hadisin 
Cevzi'nin kitab ında yer ald ığı nı  tesbit etmi ş  ve İ mam Ahmed'i böyle 
bir töhmete kar şı  müdafa etme ğe çahş mış tır. 

ibnu'l—Cevzi'nin Mevpicc-ı t'ı  bir çok hadis imamlar ı  tarafından 
tahlil ve tenkide tabi tutulduktan, ihtiva etti ğ i hadislerin dereceleri 
gerçe ğe daha yak ın bir ş ekilde tesbit edildikten sonra daha faydal ı  
bir ş ekle getirilmiş tir. Hatta es—Suyüti, bu hususu gözönünde bulun-
durarak ibnu'l—Cevzi'nin kitab ını  telhis etmi ş  ve her hadis hakk ında 
hadis imamları  tarafından ileri sürülen görü ş leri de kaydetmek sure-
tiyle kullanış lı  bir kitap meydana getirmi ş tir. Bu kitab ın adı  el—Le' cili'l-
maş n ıica dır . 

Ebul—Hasan (Ali İbn Muhammed İbn (Arrâk (Ö. 963), es—Suyâti-
nin kitab ına bir çok ilâveler yaparak Tenzihu' ş —şeri<ati'l—merflica <ani'l-
alı beiri' ş —ş enicati'l—mev pira adlı  kitab ını  meydana getirmi ş tir. Mukad-
dimesinde hadis ilmiyle ilgili baz ı  fasılları  ve hadis vazedenlerin alfa-
betik sıra ile isimlerini ihtiva eden bir kitap da di ğ erleri gibi tabedilmi ş  
olarak elimizde bulunmaktad ır. 

Eb ıl <Abdillah Muhammed İbn 'Ali e ş —Ş evkâni (1173-1255) nin, 
daha önceki müellefattan da istifade ederek meydana getirdi ğ i el— Fevd- 

pi(a adlı  kitabı  ile Muhammed İbn cAb-
dirralı man es—Setı lvi (831-902) nin alfabetik s ıraya göre tertip etti ğ i 

fi beydni ke ş lrin mine'l—alı ddiş i'l—mu ş tehere ale'l-
elsine adlı  kitab ı  bu meyanda zikredilebilir. Her iki kitap da tabedil-
miş tir. 
690. Bkz. İbn Hacer, el—lavlu'l—museddedfi'z—zebbi`ani'l—Musned, s. 31 
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MUcADD İ L — Bir hadis râvisinin, sözüne güvenilir, (gı dil ve âb ıt 
kimselerden olduğunu haber vermek manâsma gelen "tacdirl" den ism—i 
fâil olup, ş ahısları  tezkiye eden ve tezkiyesine güvenilen kimse de-
mektir. 

Az hadis rivayet etmesi, yahut kendisinden bir veya iki ki ş iden 
fazla kimsenin hadis nakletmemesi dolay ı sıyle hadisçiler aras ında ma-
rûf olmayan, bir ba şka ifade ile "mulpllün" dan, yahut "mechillu'l-
cayn" veya "mechfilu'l—Vıl" olan kimselerin hadislerinin kabul edilebil-
mesi için çok defa bunlar hakk ında husn—i ş ehadette bulunacak ve o 
kimselerin adaletle muttas ıf olduklar ını  ortaya koyacak bir veya iki 
mucaddile ihtiyaç has ıl olmuş tur. Bu mucaddilin, şüphesiz, sözüne gü-
venilir kimselerden olmas ı  ş attur; aksi halde tacdilinin hiçbir k ıymeti 
yoktur. 

Bir râvinin adalet vasfma sahip oldu ğunu kabul edebilmek için, 
o kimseyi tacdil eden mucaddillerin say ı sı  hakk ında çe ş itli görüş ler ileri 
sürülmüş tür. Baz ı  fakihler, hadis rivayet eden bir kimse (muhaddis) 
ile, kulların hukukuna taalluk eden meselelerde ş ehadette bulunan kim-
se ( ş âhid) aras ında hiçbir fark olmadığı nı  ileri sürerek, gerek muhad-
disin ve gerekse ş âhidin en az iki mucaddil taraf ından tacclil edilmesini 
ş art ko ş muş lardır. Bunlara göre, ikiden az muaddilin ifadesiyle adalet 
sâbit olmaz. Bununla beraber uleman ın çoğu, kullarin hukukuna ta-
alluk eden bir meselede ş ahadette bulunacak kimsenin en az iki mu<ad-
dil ile tacdil edilmesini kabul etmi ş lerse de, muhaddis için bir muaddili 
yeterli görmüş lerdir. Baz ılarına göre muhaddis ve ş âhidin tddilinde 
tezkiyesi makbul bir mucaddil yeterlidir"°. 

Mucaddilin kad ın veya köle olmas ı  halinde de durum aynıdır. 
Adil bir kadının veya bir kölenin haberi makbul say ıldığı na göre, bir 
muhaddisin halinden haber vermek manâsma gelen ta<dilin de mak-
bul olması  gerekir. Bununla beraber Medine fakihlerinin ço ğu, ta<dilde 
kadını  mu(addil olarak kabul etmedikleri gibi, ikiden az adam ın ta`-
dilini de yeterli saymam ış lardır692 . 

691. Bkz. el-Hatib el-Ba ğdödi, 	 s. 96. El-tlatib de muhaddisin tadilinde iki 
muaddili ihtiyat tedbiri olarak iyi görmü ş , bununla beraber bir ki ş inin de kâfi gelebilece ğ ini 

söylemiş tin. Nitekim haber-i vâhıdle amel etmek vâcib oldu ğu gibi, bir kiş inin tadilinin de 

kabul edilmesi gerekir. 

692. El-Hatib el-Bağdödi, el-Kifiiye, s. 98. Keza bkz. 	 Tedrib, s. 213-214. 

El-tlatib, bir kadın muaddilin tadili ıain kabulünde Berire hadisini delil olarak ileri sür-

müş tür. Bu hadise göre Hazreti Peygamber, `A'i şe ile ilgili ifk meselesinde, cA'i ş e'nin durumunu 

öğ renmek için BerIre'yi ça ğı rır ve ona `A'i ş e hakk ında kendisini şüpheye dü şüren veya ho ş  ol-

mayan bir durum bulunup bulunmadığı nı  sorar. Kad ın, Hazreti cA'i ş e'nin altından daha temiz 

olduğunu söyleyerek onu tezkiye eder. 
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Mucaddilin bir ş ahs ın ta`dil ve tezkiyesinde kulland ığı  sözler üzerin-
de, bu sözlerle adalet vasf ının hasıl olup olmayacağı  yönünden, çeş itli 
görüş ler ileri sürülmü ş tür. Baz ılarına göre, bu konuda makbul olan 
söz, mucaddilin "bu ş ahı s, leh ve aleyhime şehadeti makbul olan bir 
kimsedir" demesidir. Baz ı ları  da "adildir; raz ı  olunur", "adildir, mak-
buldür", " ş ehadeti makbuldür" sözlerinin tacdill için yeterli olaca ğı nı  
ileri sürmü ş lerdir. <Irak ulemas ı  ise, mdaddilin "onu yaln ı z hayr olarak 
biliyorum" demesini yeterli saym ış lardır693 . Burada önemli olan husus, 
el—I-JatIb'in de i ş aret etti ğ i gibi, tacdilde, ş ahs ın adaletinin beyan edil-
mesiyle birlikte, ş ehadetinin makbul ve r ıza gösterilir oldu ğunun da 
belirtilmesidir. Nitekim adil olan ve f ısktan salim bulunan bir çok kimse 
vardır; fakat bunlar ın gaflet, zay ıfhk, unutkanlık ve ş ehadette bulun-
duğu ş ey hakkında bilgisizlik gibi halleri dolayı sıyle ş ahadetlerine 
rı za gösterilmez. Bu hallerin hepsi, adil bir kimsenin adalet vasf ına 
halel getirmese bile, ş ehadetinin kabulüne mani hallerdendir. Bu iti-
barla hadis ulemas ı , mucaddilin, bir ş ahs ın tddilinde sadece "bu adil-
dir" demesini yeterli görmemi ş ler, aynı  zamanda, ş ehadetinin kabulüne 
mani bir hali bulunmadığı nı  ortaya koyacak bir tabirin de buna eklen-
mesini istemiş lerdir. <Omer İ bnu'l—IJattab'm me ş hur sahabi. 'Abdur-
rahman İ bn (Avf'a ş u hitab ı , bu konuda hadisçilerin ileri sürdükleri 
en güzel delillerden birini te şkil eder: Ente `t ıtclend el—cadlu'r—rtzd, fe-
mci'zö semi`te ?". (Sen, bize göre adil ve ş ehadetine r ıza gösterilen bir 
kimsesin; Hazreti Peygamberden neler i ş ittin?). 

MU<ALLAR — İ snadının başı ndan bir veya birbirini takip etmek 
üzere daha fazla ravisi hazf ve en son hazfedilen ravinin eyhine nis-
bet edilmi ş  hadislere mucallak denilmi ş tir. Baz ıları , bütün isnadı  haz-
fedilerek kcIle Rasfı lu'llah (s.a.s.) denilmek suretiyle nakledilen hadisleri 
de mucallaktan saym ış lardır. 

Mucallak ismi, umumiyetle cezm sigasiyle, yani kale, .fecale, emere, 
nehci,zekere ve halde gibi kesinlik ifade eden tabirlerle rivayet edilen ha-
dislere verilmiş , fakat İ bnu's—SalaV ın da dedi ğ i gibi, yurvci, yakala, 
yuzkeru, yuhM ve benzeri tabirlerle nakledilen hadislerde bu isim kul-
lanılmamış t ır694 . Bununla beraber, müteahh ırtindan baz ıları , mesela 
Ebu'l—ljaccac el—Mizzi, el—ButıiıTnin Ş abilı 'indeki bu kabilden hadislere 
de mucallak ismini vermi ş tir695 . 

693. Bkz. el-Hatib el-Ba ğ drı dl, 	 s. 84-85. 

694. Bkz. 	 cUlüntu'l-hadis, s. 63. 

695. Es-Suyüti, Tedrib, s. 137. 
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El-Bu4aı rnin 	 mdallak hadislerin ba ş lıca menş ei ol- 
duğ u anla şı lmaktadır. "Kaynaklar ın verdiğ i malumattan anla şı ldığı na 
göre, Şalı ilft'te mevcut bu gibi merviyat ı  ilk defa ciddi bir ş ekilde ele 
al ıp taclik diye adlandıran kimse Ebu'l-Hasan ed-Darakutni (ö. 335), 
daha sonra ayn ı  isimle el-Cem` beyne' ş-şabikayn adlı  kitabında mevzu-
ubahs eden MA `Abdillah (Ö. 420) olmu ş tur696. Bu bakım-
dan mutallak hadis, bir hadis çe ş idi olmaktan ziyade el-Bul>arrnin 
şalı ilı.'inin en önemli hususiyetlerinden birini te şkil eder. Bu hususi-
yet üzerinde duran İbn Hacer ş öyle der: "Ta(lik, ş eyhten semâ yolu 
ile alınd ığı nı  göstermiyecek (mesela köle, zade, zekere, yuzkeru, yukedu 
gibi) kat veya yarı  kat<î bir ifade ile, isnadtan bir veya daha fazla 
ş ahıs hazfetmektir. E ğer kat(i bir ifade kullan ılırsa (kale, reva gibi) 
kendinden al ınanın sıhhatine delâlet eder 697 . Ancak, onun hazfolunan 
senedinin ravileri üzerinde dü ş ünmek gerekir: E ğ er bunlar sikattan ise-
ler, ta<liklerindeki sebep, bu hadisin, kitab ın bir ba şka yerinde, veya ma-
nası lım o bâbta di ğer bir vas ıta ile de olsa bulunmu ş  olmasıdır ki, ih-
tisaren ona ta<lik ile i ş aret edilmi ş tir; yahutta bu ta`lik, muhaddisin, 
hadisi ş eyhinden semâ yolu ile ald ığı nı , fakat bu ş eyhin tedlis ile tanm 
dığı nı , yahutta hadisin mevkuf bulundu ğunu, yani senedin ancak saha-
biye kadar ç ıkabildiğ ini gösterir. Bir ba şka ihtimal de, haddizat ında 
râvileri 'sikattan olmakla beraber, aralar ında, el-Bubarrnin ş artına 
uymayanlar ın bulunmasıdır. İş te bu ihtimaller dolay ısıyle müellif 
hadisini doğ rudan do ğ ruya tatlikan, yani senedini k ısaltarak al ır; ha-
zan da mütabeat yolu ile al ır. Bu da, yukar ıdaki muhtelif sebeplerden 
biriyle "cezm" (yani kat% mesela kale fulanun, reva fulanun) sigasiyle 
yapı lır... Musann ıf, ş ayed temriz (yani katci olmayan, mesela yulülu, 
:yurvö) sigasiyle bir hadis almış sa, bu takdirde hadisin isnad ında, ta-
likda zikretti ğ i ş ahsa kadar zay ıf bulduğu bir ş ahıs var demektir. 
Yalnız bazan bu zay ıflık, başkalarımn seneddeki ılleti görmemi ş  olma-
sından veya mühimsememele ı inden dolayı  sahih kabul edecekleri 
kadar ehemmiyetsiz derecede de olabilir. Bu tarzda, mutallak olarak 
alınmış  bulunan hadisin birinci kategoride oldu ğu gibi senedinde te-
emmüle ş ayan ş üpheli bir taraf var demektir""s. 

Mucallak hadisin s ıhhati, isnadının bilinmesine veya hadisçiler 
arasında marûf olmas ına bağ lı dır. İ snadı  bilinen ve kabul ş artlar ını  

696. Bkz. ihnu's—Salah, <Ulrı mu'l4adi ş , s. 61; el—gr4i, et—TalFyid ve'1-4a4, s. 72; es—Suyiiti, 

Tedrlb, s. 136; Fuat Sezgin, Buharinin kaynaklar ı , s. 83. 
697. Krş . el—Küsunl, Kavücxdu't—talu/kş , 105. 
698. Bkz. Fuat Sezgin, Buharini ıı  kaynaklar ı , s. 84-85 (İbn Hacer'in Taclik et—Tac/W ından 

naklen). 
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haiz olarak hadisçiler aras ında maraf olan mutallak bir hadisin sahish 
veya hasen hükmünü ta şı mas ı  tabiidir. Ancak, isnadm ba şı ndan bir ve 
daha fazla râvinin hazfedilmesi, çok defa müellifin tasarrufundan ol-
duğu cihetle, hazfolunan râvilerin bilinmemesi veya onlar ı  hazfeden 
kimsenin "hazfetti ğ im râvilerin hepsi de sils.attand ır" demesi halinde 
mucallak hadis zayıf hükmündedir; zira müellifin, hazfetti ğ i râvileri 
tacdili mübhemdir ve hadis hakk ında sıhhat hükmünü vermek için ki-
fayet sizdir 699 . 

MU'ALLEL' — Görünü ş ü itibariyle sahih olan, fakat asl ında gizli 
ve kâdih (s ıhdatini kemiren) bir ılleti bulunan hadislere mucallel denil-
miş tir. Ancak bu ıllet ke ş fedilmedikçe hadisin mu(allel oldu ğu elbette 
söylenemez. Bu sebepten, mucallelin tarifini yaparken, kendisinde s ıh-
hatini kemiren bir ı lleti bulunduğu anla şı lan, bununla beraber görünü ş te 
yine de sahih olan hadistir, demek daha do ğ ru olur. 

Mucallel kelimesi, lugatta bir ş eye ara olarak onu me ş gul etmek 
manasma gelen tac/I/den ism—i meNildür. Hadise bir ılletin ar ız olmas ı , 
onu s ıhhatten dü ş ürdüğü gibi, bu Jiletle mucallel olmas ı  neticesini de 
doğurur. Bununla beraber el—Bulyari, et—Tirmizi, ed—Da-
rakutni ve diğ er baz ı  hadisçiler, mucallel yerine ma`/ii/ tabirini kallan-
mış lardır. Ancak baz ıları , hadise bir ılletin isabetini gözönünde bulun-
durarak, hiç olmazsa Nah!' ism—i mef`ıllünü kullan ıp ındı ll demenin daha 
doğ ru olaca ğı nı , zira iclölden ism—i mef<ülün maqiı l vezninde gelmediğ ini 
söyliyerek bu tabirin kullan ı lışı nı  hatah görmü ş lerdir700. Yine bunlara 
göre, ma`lCi 1, lugatta devenin ikinci defa sulanmas ı  manasında kul-
lanılan (aile fiilinin ism—i mef`fılüdür. Bu yönden tabirinin ılletli 
hadisler için kullan ılması  hatadir701 . Bununla beraber macha tabirinin 
kullanı lışı nda herhangi bir mahzur bulunmad ığı nı  ileri sürenler de var-
dır. Bunlara göre calle fiili, baz ı  lugat kitaplar ında, bir ş eye ıllet isabet 
etmesi keyfiyetini göstermek için de kullan ılmış  ve calle'ş — şey'u, aza 
e ş Cıbethu tilletun denilmiş tir. Buna göre, baz ı  hadis imamlar ı  tarafından 
kullanılan maclül tabirinin bu manâdan al ınmış  olduğu anlaşı lmakta-
dır ve bu kullamş  hatalı  değ ildir7°2 . 

Hadislerin mucallel çe ş idi, hadis ilminin en önemli ve en güç bili-
nen konularından birini te şkil eder. Yüksek anlay ış , üstün hafıza, yüz-
binleri aş an hadislerin metin ve isnadlarma derin vukuf sayesinde ha- 

699. Bkz. İ bn Hacer, Nugetu'l—fiker ş erhi, s: 53. 
700. Bkz. 	 s. 161. 
701. Bkz. 	 Teveih ır'n—nazar, s: 264. 
702. Aynı  yer. 
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disin ılletini keş fetmek mümkün olabildi ğ i için, hadisçiler aras ında çok 
az kimse mu(allel bahsindeki bilgisiyle ş öhret kazanabilmi ş tir. (A11 İb-
nul—Medini (Ö. 234), Alı med İbn Hanbel (O. 241), el—Bulı ari (O. 256), 
Yackab İbn Ş eybe (O. 262), Ebii Hatim (O. 277), Elya Zurca (Ö. 264) 
ve ed—Darakutni (Ö. 385), mucallel hadislere vak ıf olan imamlar ara-
sında isimleri en çok zikredilen kimselerdir. 

El—Hakim'in ifadesinden de anla şı ldığı  gibi, bir hadis çeş itli yön-
lerden tagil edilir (Bkz.'Illet); ancak bunun cerhle hiçbir ilgisi yoktur. 
Zira cerh, hadisin metin veya isnad ında herkes taraf ından kolayca 
görülebilen bir kusur sebebiyle onun zarfl ığı nı  ortaya koymaktan iba-
rettir. Yahut denilebilir ki cerh, hadisin mala ın olmuş  ılletine istinaden 
onun hakk ında hüküm vermektir. Bu bakımdan ılletin bilinmesi cerhe 
tekaddüm eder ve bu bilinmedikçe cerhetmek mümkün de ğ ildir. Halbuki 
ıllet gizli bir kusurdan ibarettir ve yukar ıda da kaydedildiğ i gibi bunun 
keş fedilip bilinmesi ayr ı  bir ihtisas ister; bilinmedi ğ i müddetçe de, 
hadisin kusurdan salim ve dolay ı sıyle sahili olduğuna hükmedilir. 

Bir hadis, ya isnad ında, ya da metninde ke ş fedilen bir takım il-
letler dolay ı sıyle mu'allel grubuna girer. Bu !Hedefin bir çok çe ş idi 
vardır. El—Hakim bunlar ın yalmz on tanesine i ş aret etmi ş  ve her biri 
için ayr ı  ayr ı  misaller vermiş tir. "cIllet" maddesinde bunlar hakk ında 
ayrı ca bilgi verildiğ i için burada tekrar ına lüzum görülmemi ş tir (Bkz. 
`Met). Ancak şuna iş aret edilebilir ki: Hadisle me ş gul olan kimselerin 
bir hadis hakkında "bu hadis fulan kimse ile magaldür" ibaresini gör-
dükleri zaman, hüküm vermekte acele etmemeleri ve ılleti daima hadis 
ıstılahmda gizli bir kusur manas ında anlamamaları  gerekir. Çünkü 
bazı  ulemanın, ılleti ıstılah dışı  bir manâda da kulland ıkları  görülmek-
tedir. Bunlara göre ıllet, baz ı  râvilerde görülen yalanc ı lık (kizb), gaflet, 
kötü hafı za (su—i hıfz) gibi kadilı  ve zahir (gizli de ğ il) cerh sebepleri-
dir703 . Keza Eba Ya(la ıllet kelimesini çe ş itli ş ekilleriyle ka-
dilı  olmayan bir manda kullanm ış tır. Mesela güvenilir kimseler tara-
fından muttas ıl olarak rivayet edilen bir hadisin bir ravi taraf ından 
mursel olarak rivayeti bu cinstendir ve böyle bir hadis hakk ında huve 
ş ah' un maclülun (bu hadis sah ıh matlüldur) denilmi ş  ve sahihm k ısı m-
larmdan biri sayılmış tır. Malik İbn Enes'in Muvaffa' ında buna benzer 
ş öyle bir rivayet yer alm ış tır: 

...1-Jaddeseni Malik: Ennehu bele ğahu enne Eba Hurayra kale 
kale Rasalu'llah (s.a.s.): Li'l—memlaki tacanauhu ve kisvetuhu bi'l- 

703. Ahmed M. Ş akir, el-136'i§u'i—ba ş i§,s. 77 , 
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ındrüf, vela yukellefu mine'l—tameli illa ma yutik "(Köle, ister kad ın 

olsun ister erkek olsun) maraf olan usûlde doyurulur ve giydirilir (yi-
yeceğ inde ve giyece ğ inde ne israfa kaç ıhr, ne de hakkı  ondan k ı sı lır) 
ve ona takat ı  dışı nda iş  yüklenmez"704 . 

Görüldüğü gibi hadis, inu<al olarak, yani Malik ile Eba Hurayra 
aras ında birden fazla râvi atlan ınak suretiyle nakledilmi ş tir. Halbuki 
aynı  hadis, el— Muvattor dışı nda, yine Malik'ten, atlanan râvi isimleri 
belirtilerek mev ş al olarak rivayet edilmi ş tir ve isnadı  ş öyledir: İ bra-

him İbn Tahman ve'n—Nu<man İ bn 'Abdi's—Selam can Malik Can Mu-
hammed İ bn `Atlan can Ebihi (an Ebi Hurayra... Hadis bu isnad ı n 
beyan ından sonra sahih olmu ş tur. Öyle anla şı lıyor ki bazılarının da 

dediğ i gibi?", bu hadis mu<allelin aksidir; zira mu<allel olan bir hadisin 
zâhiri selâmettir; yani sahih görünü ş lüdür; fakat ılleti keş fedildikten 
sonra mucallel olur. Halbuki el— Muvaffii'da yer alan hadisin zâhiri, 
isnadındaki râvi dü ş mesi sebebiyle ılletlidir; sonradan onun muttas ıl 
olduğu anla şı lmış tır. 

Netice itibariyle mucallel (veya maga» hadis, râvinin vehmi do-
layı sıyle isnad veya metinde yapt ığı  bir hata ile rivayet edilen hadis 
olup bu hata ke ş fedilinceye kadar sahih ve hatadan sâlim olarak kabul 
edilir. Hatamn daha sonralar ı  ortaya ç ıkmasıyle hadisçiler aras ında 

marüf olan rivayet o hata ile macl ıll veya mdallel olur ve bu gruba 
girer. Ancak bütün ılletler, hadisin s ıhhatinde kadih bir rol oynamad ık-
ları  için bütün mucallel hadislerin zay ıf oldukları  ı leri sürülemez. 

MU'AN'AN — Râvinin, hadisi tandis, ihbar ve semâ yollar ından 
hangisiyle aldığı m belirtmeksizin (yani haddesena, abberana ve sem ıctu 
gibi tabirler kullanmayıp) yalnı z Can lafz ıyle (`an fulanin Can fulanin 
can fulanin diyerek) rivayet etti ğ i hadislere mucancan denilmi ş tir. Baz ı -
larına göre mursel nevinden olan bu çe ş it rivayet, hadis ve fıkı lr ashab ı  
ile usülcülerin ço ğu tarafında muttas ıl olarak tavsif edilmi ş tir. Ancak 

mu<adan bir isnad ın ittisal ile tavsifi, yine de baz ı  ş artlar ın tahakkukuna 

bağ lıdır. Râvinin mudellislerden (yani mülâki oldu ğu şeyhlerden i ş itme-

diğ i hadisleri rivayet edenlerden) olmamas ı  ve can lafz ı  ile hadisini nak-

lettiğ i ş eyhe mülâki oldu ğunun bilinmesi, bu ş artlar ın başı nda gelir. 

E ğer ş eyhten i ş itmediğ i hadisi `an lafz ı  ile rivayet eden mudellis ve onun 
rivayeti olan hadis (mudelles), mucan<an d ışı nda mütalaa edilecek olur-

sa, mucancamn ittisaline hükmetmek için bir tek ş art kalmaktad ır ki, 

704. Bkz. el—Mıtuagir, II. 980. 

705. Bkz. Ahmed M. Ş akir, 	 s. 77-78. 
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bu ş art, râvinin hadis ald ığı  ş eyhe mulâki olduğunun bilinmesidir. Bu 
tek ş art üzerinde çe ş itli görüş ler ileri sürülmüş tür. Bu görü ş lerden biri, 
Ş ahiti musanmfı  Muslim ibnu'l—Haccc'a aittir. Muslim, Ş al>/b'inin 
mukaddimesinde "mdadan hadisle ihticac ııı  salaih olmas ı  bâbı" baş -
lığı  altında, yukarıda zikretti ğ imiz ş  arta itiraz etmi ş  ve bunun isnad-
lara tacn etmek için sonradan uyduruldu ğunu, daha önceleri hiç kim-
senin böyle bir ş art ileri sürmedi ğ ini söyliyerek ş öyle demiş tir: "Hadis-
lerle ve rivayetlerle me ş gul olan eski ve yeni bütün ilim erbab ının üzerin-
de ittifak ettikleri yayg ın görüş  ş udur ki, sika olan her bir râvi, kendisi 
gibi sika bir râviden hadis rivayet etti ğ i zaman, bunların biraraya gel-
diklerine ve kar şı lıklı  konuş tuldarma dair hiçbir haber gelmemi ş  olsa 
bile, aynı  asırda yaş amış  olmalar ı  dolayı sıiyle, birbirlerine kavuşmuş  
ve birbirlerinden hadis i ş itmiş  olmalar ı  câiz ve miiınkindir; rivayetleri 
sâbittir ve bu rivayetle ihticac zaruridir" 706. 

Bu sözlerden anla şı lıyor ki Muslim, can lafz ıyle rivayet edilen ha-
dislerde sika râvilerin birbirlerine mulâki olduklar ının bilinmesini ş art 
koş muyor, fakat muâs ır olmalar ını  hadisin kabulü için yeterli görüyor. 
Aynı  zamanda, mucancan hadislerin mursel veya munkat ı  olmaları  
ihtimaline binâen, cancanede râvilerin birbirlerine kavu şmuş  olmalarını  
ş art ko ş anların da mucan<an ile ihticac etmemeleri gerekti ğ ini ileri sü-
rüyor ve "eğ er, senin haberi zay ıf görüp onunla ihticac ı  terketmendeki 
sebep, o haberdeki irsal ihtimali ise, ba şı ndan sonuna kadar semâ kay-
dını  görmedikçe mdancan isnad ı  kabul etmemen gerekir" diyor 707 . 

Muslim'in bu itirazına muhatap olan ş ahısların, mucancan hadis-
lerin kabul edilebilmesi için birbirlerinden can lafz ıyle hadis nakleden 
râviler aras ındaki mulâkatm süb ıltunu ş art ko ş an el—BubrI, Ib-
nu'l—MedinI ve diğer bazı  hadis imamlar ı  olduklarını , İbn Hacer'in şu 
sözünden anlıyoruz: "El—BuljArrnin, hadislerindeki ittisal yönünden 
Muslim'e üstünlü ğü, birbirinden hadis nakleden râvilerin, bir defa da 
olsa, birbirlerine mulâld olduklar ının sâbit olmas ı  hususunda ileri sür-
düğü ş art dolayısıyledir. Halbuki Muslim, bu râvilerin muâs ır olmalarıyle 

706. Bkz. Muslim, Ş ahiti, I. 29-30. 

707. Aynı  yer. Muslim bu konuda Hiştım İbn `Urve, 'an Ebilıi, 'an `A'iş e isnadmı  misal olarak 

zikreder ve der ki: Yakinen biliyoruz ki Hi ş am, babas ını  ve babası  da`A'işe'yi iş itmiş tir. Feza 

`A'iş e de Hazreti Peygamberi. Hi ş am, babasından nakletti ğ i bir hadis için aljberani veya semi`nt 

lafızlarmı  kullanmadığı  zaman, kendisiyle babas ı  arasında, bu hadisi kendisine nakleden bir ba ş -

ka ş ahsın bulunması  münakindir. Yani o hadisi babas ından bizzat i ş itmemiş , fakat onu rivayet 

etmek istediğ i zaman da, asil i ş ittiği kimseye isnad etmemi ş  ve mursel olarak rivayet etmi ş tir. 
Bu durumun, aynen, babas ı  ile `A.'ise arasında olması  da milmkindir. Ilattil içerisinde semâ 
kaydı  olmayan hadlslerin isnadlar ı  da böyledir. 
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iktifa ve el—Bub.arryi de ileri sürdü ğü bu ş art dolayı sıyle cantaneyi 

asla kabul etmemekle ilzam etmi ş tir; bir ba ş ka ifade ile, onun cancaneyi 
kabul etmemesi gerektiğ ini ileri sürmü ş tür708". Maamafih yine İ bn 

Hacer, el—Butı arrnin görü ş ünü teyid etmek maksad ıyle, böyle bir il-
zama gerek olmadığı nı , zira ravinin, hadis ald ığı  kimseye, bir defa dahi 
olsa mulaki olduğu sübüt bulunca, o kimseden rivayetlerinde onu i ş it-
memiş  olmas ı  ihtimalinin cereyan etmiyece ğ ini söylemi ş ; fakat râvinin, 
o kimse ile mulakatı  sâbit olmakla beraber gerçekten i ş itmediğ i bir 

hadisi rivayet etmesi halinde, mudellis olaca ğı nı , halbuki konunun mu-
dellisin dışı nda mefraz bir konu oldu ğunu sözlerine eklemi ş tir709 . 

Mucancan hadisler hakk ında ittisal ile hükmedebilmek için ileri 
sürülen ş artlardan biri de, mucanc ınler aras ında mulakat ın sübütundan 
baş ka sohbetin uzunlu ğudur. Bu ş artı  ileri sürenlerin ba şı nda Ebu'l-

Muiaffer es—Senıcani gelir710. Ancak, İbn Hacer'in de dedi ğ i gibi, gerek 

bu ş art ı  ve gerekse `ancanede mutlak ink ı ta`m bulunduğunu ileri sü-
rerek reddi görü ş ünü savunanlar, lüzumundan fazla ş iddet taraf ını  
iltizam edenlerdir. Muslim'in yalmz muâsaratla iktifa eden görü şünde 
ise, yine a şı rı  derecede bir suhulet vard ır. Halbuki el—Bubari ve ona 
tabi olanların görüş leri, diğerleri aras ında vasat bir yer i ş gal eder ve 
doğrusu da budur711 . 

MUcA.Ş ARAT — Mufacale bab ından masdar olan mu<asarat, birbir-
lerinden hadis rivayet etsinler veya etmesinler, ayn ı  as ır içinde ya ş ayan 
râviler hakkında kullanılmış  bir tabirdir. Beraberce bir as ırda ya ş amak 
manas ına gelen kelime, mucancan hadislerin ittisaline hükmedebilmek 
için Muslim tarafından ileri sürülen bir ş arttır. Bu ş arta göre, bir-
birinden (an lafz ı  ile rivayet eden sika ravilerin mucas ır olduklar ı  tebey-
yün edince, bu rivayetin muttas ıl olduğuna hükmedilir (Bkz. Mucancan). 

Şu var ki mucasarat, birbirinden hadis rivayet eden râvilerin bir 
birlerine mülâki olduklar ına mutlak surette delâlet etmez. Nitekim, 
mucasın olduğu halde mulâki olmadığı  ş eyhten hadis rivayet edenler 
bulunduğu gibi, mulâki olduğu ş eyhlerden i ş itmediğ i hadisleri rivayet 
edenler de vardır. Bu bakımdan, mesela tedllsin tarifinde yaln ız mu-
asaratla iktifa edenlere kar şı  çıkı lmış  ve rivayette mucasarat ın değ il 
mulakat ın ş art ko şulması  gerektiğ i ileri sürülmüş tür (Bkz. Tedlis); 
fakat yalnız mucasaratla iktifa edilip, mdas ırı  olup da mulakatı  bulun- 

708. Bkz. İbn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 37. 
709. Aynı  yer. 
710. Bkz. es—Suyfıti, Tedrib, s. 133. 
711. Aynı  yer. 
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madığı  bilinen bir ş eyhten rivayet edilen bir hadisin mudelles de ğ il 
mursel olduğu söylenmiş tir (Bkz. Mursel–ihafi). Mesela muljazramlar. 
Hazreti Peygamberle muca ş arat etmi ş  olmalar ına ra ğmen ona mulaki 
olmamış lard ır ve bu sebeple onlar ın Hazreti Peygamberden rivayet et-
tikleri hadisler mudelles de ğ il, mursel cinsinden addedilmi ş tir. 

MUBHEM – Mubhem kelimesi, iblı aından ism–i mef<111 olup belir-
siz b ırak ılmış  veya ne olduğu bilinmeyen, ş ey demektir. Hadis ıstı -
lahında, isnadta ismi aç ıklanmaksı zın çok defa "fulân" tabiri ile i ş aret 
olunan raviler hakk ında kullanılmış tır. Bazan ş eyhinden hadis nakle-
den bir ravi, ya ihtisar için, ya da ş eyhinin zarflığı m örtmek için onun 
ismini açıklamaz ve mesela alıberanö fulanun "fulân kimse bana haber 
verdi" demekle iktifa eder. Bu suretle isnad içerisinde bir ravi mubhem 
bırak ılmış  olur ve eğ er ş eyhinin ismini bu rivayette zikretmeyen kimse-
den aynı  hadisin bir ba şka rivayetinde mubhem Ta-vi yine açıklanmamış  
olarak gelirse, mubhemin kim oldu ğunu tesbit etmek mümkün olmaz. 

İ snadında mubhem ravi bulunan bir hadisin hükmü kabul edil-
memektir. Çünkü haberin ba ş lıca kabul ş artı , ravilerinin adaletidir. 
İ smi mubhem b ırakılan bir ravi ise, ş ahsen bilinmediğ i gibi adaleti de 
mechül demektir. 

Keza ta<dil lafz ıyle mubhem b ırakı lan ravinin hadisi de makbul 
değ ildir . Ta<dil lafzıyle ibhâm, ravinin ahberani' ş–ş ilcatu "bana güvenilir 
kimse haber verdi" diyerek hadis nakletmesidir. Her ne kadar bu sözde 
geçen mubhem kimse, ravi nazar ında :ika olabilirse de, ba şkaları  naza-
rında onun mecrüh kimselerden olması  ihtimali vardır ve bu ihtimal 
dolayısıyle hadisinin kabul edilmemesi gerekirm. Bununla beraber ha-
dis metninde geçen mubhem isimlerin, s ıhhat üzerinde herhangi bir 
tesir icra etmediklerini de hat ırdan ç ıkarmamak laz ımdır. 

Mubhem isimler, bir ş ahsa delâlet etmek üzere kullan ılan çeş itli 
tabirlere göre muhtelif k ısımlara ayr ılmış tır. Bunların en mühimmi 
raculun (bir adam) ve imra'etun (bir kadın) kelimeleriyle bu kelime-
lerin tesniye veya cern< halinde kullan ılmış  ş ekilleridir (raculöni 

—iki adam, imra'etöni — iki kadın, ricdlun — adamlar, nisd'un 
—kadınlar gibi). 

Mesela Ebü Davüd, IIafş  İbn <Omer tariluyle ş öyle bir hadis nak-
letm iş tir : 

...`an 'Arar İbn Evs <an raculin min beni `tamir ennehu kale: Ya 
Rasiila'llah enne ebi şeytıun kebirun la yestetru'l–hacce ve lag–cumrate 

712. İ bn Hacer, Nubbetu'l—fürer ş erhi, s. 67. 
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ve la'i—idne? 1“le: Uhcuc <an ebike vactemir (Bena qmir'den bir 
"racul", Hazreti Peygambere, babas ının çok ya ş lı  olması  dolayı sıyle 
hac ve umreye takat getiremedi ğ ini söylemesi üzerine Hazreti Peygam-
ber babas ı  yerine hac ve umre yapmas ını  tavsiye eder) 7". 

Hafş  İ bn cOmer rivayetinde "Bena cikmir'den bir racul" ş eklinde 
mubhem olarak gelen bu isim, yine Eba Davud'un Sunen'inde ayn ı  
hadisin Muslim İbn İ brahim ve et—Tirmizi'nin Sunen'inde 714  Yılsuf 
İbn <Isa rivayetlerinde Eba Razin el—<Ukayli ş eklinde beyan edilmi ş tir. 

...can (Ubeydillah İbn Burayde can Ebihi kale: Ca'et imra'etun 
ila'n—Nebiyyi (s.a.s.) fekâlet: İ nne ummi mâtet ve lem tehuc, e—fe-
e4uccu `anha Necam, k ı acci canha. (`Abdullah İbn Burayde'nin, 
babasından rivayet etti ğ ine göre "bir kad ın", Hazreti Peygambere 
haccetmeden ölen anas ı  yerine haccedip edemiyece ğ ini sorar; Hazreti 
Peygamber: "Evet, onun yerine haccet" der) 715 . Görüldüğü gibi rivayet-
te, Hazreti Peygambere sual soran kad ın (imra'e) mubhemdir. 

...<an (.1'i ş ete kâlet: Kânet <indi imra'etun min Beni Esed, fe-
dalıale caleyye Rasalu'llah (s.a.s.) feküle: Men hâzihi ? Fulâne, 
la tanâmu mine'l—leyl... (Hazreti <71.'i ş e anlat ır: Yan ımda Bena Esed'-
ten bir kad ın vard ı . Hazreti Peygamber geldi ve bu kad ın kim, dedi. 
Ben de fulân kimse, geceyi (ibadet için) uykusuz geçirir, dedim) 716. 

Mubhem isimlerin bir k ı smı  İbn; Bint, 	 İb- 
nu'l—Ah ve ibnu'l—ulı t ş eklinde geldi ğ i gibi, diğer bir kısmı  da (An ı m 

ve (»Ime, veya zevc ve zevce ş eklinde de gelir. Yukar ı da da i ş aret et-
tiğ imiz gibi, bunlar bazan isnadta, bazan da hadisin metninde görülür-
ler. Bunlar ın tesbit edilerek as ıl isimlerinin ortaya ç ıkarılması , hadis 
rivayetinde asl olan ş eyin tahkiki gayesine matüftur Çünkü insan daima 
iş in ashm öğ renmek, gizli ve sır olan ş eyleri keş fetmek temayülünde-
dir. Diğer taraftan hadis, metin içinde geçen mubhem ki ş inin iyı  ve medhe 
layık bir amelini aksettiren bir manâ ta şı yorsa, bu mubhemin ke ş fi 
onun faziletini ö ğ renmek bakımından daha faydah olur. Fakat iyi ve 
hoş  olmayan bir amel aksettiriyorsa, bu amelin, yanl ış  bir zan ile ba ş -
kalarına nisbet edilmemesi için mubhemin ke ş fi yine zorunlu bir i ş  
olur. 

713. Bkz. Ebn Dâviıd, Sunen, I. 420. 

714. Bkz. Sunen (el-Cgni`), III. 269. 

715. Et-Tirmizi, aynı  yer, 
716. El-BuliarI, Ş ahiti, II. 48; Muslim, ş al.ı llt, I. 542. Muslim'in bir rivayetinde mubhem ola-

rak gelen bu kad ın, bir başka rivayette el-Havra' Bint Tuveyt olarak isimlendirilmi ş tir. 
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Eğer mubhem, isnad içinde yer alm ış sa, adalet ve zabt yönünden 
onun tesbiti gerekir; ta ki hadisin sahih veya zay ıf olduğu hususunda 
kesin bir hüküm verilebilsin. İş te, mubhemin ke ş finde mülâhaza edilen 
bu gibi faydalar sebebiyle, hadis imamlar ı  tarafından konu ile ilgili 
bir çok kitap tasnif edilmi ş , içerisinde mubhem isimler bulunan hadis-
ler tertip edilerek mubhemlerin delâlet ettikleri isimler aç ıklanmaya 
çalışı lmış tır (Bkz. Mubhemât). 

MUBHEMA T — Hadislerin metin ve isnadlarında vaki olan mubhem 
isimleri beyan etmek maksad ıyle tasnif olunan kitaplar, umumiyetle 
el—MubhemcU adı  altında toplanmış tırn". Bu konuda kitap tasnif eden-
lerin ba şı nda cAbdul—Gani İbn Sacid el—Misli (Ö. 409), el—tlatib el—
Bağdadı  (Ö. 463) ve Ebu'l-1“s ım İbn Başkuval (O. 578) gelir. 

İbn Ba şkuval'ın kitab ı , diğerleri aras ında en büyük ve en nefis 
olanıdır. Kitapta 321 hadis biraraya getirilmi ş  ve bu hadislerde geçen 
mubhem isimler aç ıklanmış tır. Ancak tertip edilmemi ş  olduğu için 
kitaptan faydalanmak bir hayli güçtür 718 . 

El—tlatib'in kitab ı , 171 hadisi ihtiva eder. Mubhem ş ahısların isim-
lerine göre alfabetik bir tertibini de vermekle beraber, güç istifade edilir 
bir kitaptır. Bu güçlük, mubhem ş ahısların isimlerine göre tertip edil-
miş  olmaktan ileri gelmektedir; çünkü mubhemin ismini bilen kimse 
için kitaba müracaat lüzumsuzdur; bilmeyen kimse ise, el-11, aO'in 
kitab ında mubhemin yerini tesbit etmekte güçlük çeker. 

En—Nevevi ise, hadislerin isnadlar ını  hazf ve sahabi ravilerinin isim-
lerini alfabetik s ıraya göre tertip etmek suretiyle el—tlatib'in mezkür 
kitabını  ihtisar etmi ş  ve onu daha kullanış h bir ş ekle sokmuş  olmakla 
beraber, baz ı  mubhem isimleri aç ıklamadan b ırakmış tır"'. 

Nihayet e ş —Ş eyh Veliyyu'd—Din el—Iraki (0.806) el—Mustefdd man 
mubhem ve'l—isn ıld adını  verdiğ i kitabında, el—tlatIb'in, İbn 
Başkuval'ın ve en—Nevevi'nin kitaplar ını  biraraya getirip, ba şka ilave-
ler de yaparak bunlar ı  fıkıh bablarma göre tertip etmi ş  ve bu konuda 
en güzel tasnifi meydana getirmi ş tir720. 

Bunlar yanında, bazı  hadis kitaplarının mubhemat ına tahsis edilmiş  
kitaplar da vard ır. Mesela Ş eyhulislain İbn Hacer (O. 852), Butı arI 

717. Bkz. Hâei Halife , Ke şfu'rgunitn, II. 1583 el—mubhena. t. 
718. Ayın yer ve es—Suyrıti, Tedrib, s. 499. 
719. Aynı  yer. 

720. Aynı  yer. 
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ş erhinin mukaddimesinde 	 mubhemat ına ayrı  bir fası l 
ayırmış 721 , keza Ebü Zer Ahmed İbn İbrühim 	eş —Ş üll'i ((O. 
884) de Muslim'in mubhemat ına ayrı  bir kitap tahsis etmi ş tir722 . 

MUCALESE — Mufücale bâb ından birarada oturmak veya meclis-
lerde beraberce bulunmak manâs ına gelen mucülese, hadis ıstılahında, 
yine bu manâya uygun olarak, hadis râvilerinin birbirleriyle olan soh-
betlerine ve yak ın ilişkilerine delâlet etmek üzere kullan ılmış  bir keli-
medir. İki râvi aras ındaki mucülese, kesinlikle mulâkâta delâlet et-
tiğ i için, birbirlerinden rivayetlerinde ittisal hükmü câridir. Tabiatiyle 
bu, râvilerin mudellis olmamalarma ba ğ lıdır. Aksi halde, bir mudelli-
sin, celisi olan kimseden i ş itmediğ i hadisleri de rivayet etmesi dolay ı -
sıyle rivayetlerinde ittisal bulundu ğunu ileri sürmek güçle ş ir. 

MUCAZ — Mucüz, icazetten ınefcû1 manâsmda, rivayet edilmesi 
için hakkında icazet verilen kitap vs. ye  delâlet eden bir kelimedir. Ço-
ğulu mucüzüt olarak kullan ı lır Meselâ bir râvi, elinde bulunan hadis 
kitaplar ının, bir ba şkası  tarafından rivayet edilmesini istedi ğ i zaman 
o kimseye icazet verir ve ş öyle diyebilir: Eceztuke mucazatl, yani "bana, 
rivayet etmem için icazet verilen ( ş u kitaplar ı , senin de benden) rivayet 
etmen için sana icazet verdim". Bundan da anla şı lmaktadır ki mucaz, 
icazet tarik ıyle rivayet edilen veya al ınan hadislerdir. 

MUCAZ LEH — Hadis tahammülünde icazetle ilgili rivayetlerde 
kullanılan mucclz leh tabiri, rivayet için "kendisine icazet verilen kimse" 
manâsındadır. 

MUCAZ — Muciz, icazetten fâ' ıl manâs ında, hadislerini rivayet 
etmesi için bir kimseye "icazet veren ş eyh" e delâlet eder. 

MUDEBBEC — Mudebbec, ibnu' ş —ş alülı 'm ifadesine göre, akran ın, 
yani yaş ça birbirine yak ın olan râvilerin birbirlerinden hadis rivayet 
etmeleridir. Keza isnadca olan yak ınlıkta da râvilerin birbirlerinden 
hadis rivayet etmeleri bu isimle adland ırılmış tır723 . Bu konuda ibnu' ş-
ş alüh ş öyle der: Ya ş ça aynı  olan râvilerden birinin di ğ erinden rivayeti 
muhtelif k ı sımlara ayr ılır. Bunlardan biri de mudebbectir. Mudebbec, 
aynı  yaş larda olan iki râvinin birbirinden hadis rivayet etmesidir. Me-
seli sahabeden Hazreti (A'i ş e ile Ebü Hurayra gibi ki, bazan cA'i ş e Ebrı  
Hurayra'dan, bazan da Ebii Hurayra cA'i şe'den rivayet etmi ş tir. Keza 
tâbiciindan ez—Zuhri ile `Ömer İbn (Abdi'l—`Aziz, etbadan Mülik ile 

721. Hedyu's—stıri, II. 2-81. 

722. 1.15e1 Halife, Ke şfu'i—iunrı n, II. 1583. 

723. Ibnu' ş —Ş aMb, 	 s. 278. 

246 



el—Evzaci ve daha sonrakilerden Ahmed İbn Hanbel ile 'Ali ibrıu'l—Me-
dini de böyledir ve birbirlerinden hadis nakletmi ş lerdir724. 

ibmı 's— ş alalfa yazdığı  Talcyld'inde, ibnu's—Ş alalı 'm 
mudebbec ile ilgili bu tarifine baz ı  itirazlarda bulunur ve şöyle der: "Mu-
sannıfın mudebbeci birbirinden hadis rivayet eden iki karine (yani 
aynı  yaş larda olan iki râviye) hasretmesi, tâbi olmas ı  dola-
yı sıyledir. Nitekim el—Hakim, Ulamu'l—lıadls adlı  kitab ının "akran-
larm rivayeti' ba şhklı  46 ıncı  bölümünde ş öyle demektedir: İki karin 
yaş  ve isnad yönünden birbirine yak ın olduklar ı  zaman, üç k ı sım 
ortaya ç ıkar ki, bunlardan birincisi, ş eyhlerimizin mudebbec olarak 
isimlendirdikleri kı sımdır. Bu, bir karinin kendi karininden rivayet 
etmesidir. Sonra ikinci karin öbüründen rivayet edinCe mudebbec olur". 

"El—Hakim'in k ısaca ortaya koydu ğu ve ibnu's—Şalnh'in ona tâbi 
olarak terkrarlad ığı  bu tariflerden anla şı ldığı na göre mudebbec, iki 
karinin birbirinden rivayetidir. Fakat asl ında bu böyle de ğ ildir. Mudeb-
bec, iki râvi, ister karin olsun, ister biri di ğerinden büyük ya ş ta olsun, 
birbirinden rivayet etmeleridir. Ancak, büyü ğün küçükten rivayet 
etmesi halinde, bu, usûlde "büyüklerin küçüklerden rivayeti" bölü-
müne girer". 

"El—Hakim bu ismi (yani mudebbeci), kimli ğ ini açıklamadığı  baz ı  
şeyhlerinden alm ış tır. Onun as ıl kasdetti ğ i kimse de ed—Darakutni'dir 
ve bu ş ahıs onun ş eyhlerinden biridir. Bildi ğ ime göre mudebbec ismini 
de ilk defa kullanan ed—Dara‘utni olmu ş tur ve bu konuda el—Mudeb-
bec adını  verdiğ i bir cildlik mufassal bir de kitap tasnif etmi ş tir. Bu ki-
tab ın sahih bir nüshas ı  elimdedir; burada iki râvinin karin olmalar ını  
ş art ko şmamış tır. Kitapta Ebü Bekr'in Hazreti Peygamberden ve Haz-
reti Peygamberin Ebü Bekr'den, (Omer'in Hazreti Peygamberden ve 
Hazreti Peygamberin (Omer'den, Ş a`d İbn (Ubade'nin Hazereti Peygam-
berden ve Hazreti Peygamberin Sacd İ bn (Ubade'den, rivayetlerini 
zikrettiğ i gibi, bazı  sahabenin tabiânden rivayetlerini de zikretmi ş -
tır ki, bu tabitInun, kendilerinden rivayet eden sahabilerden rivayet-
beri vardır. Mesela cOmerle Ka(bu'l—Abbar' ın, İ bn cOmer'le (At ıyye 
el--(Avfi'nin ve Bekr İ bn (Abdillah el—Muzenrnin, İbn (Abbasla <Amr 
İbn Dinar, Ebü Seleme İbn (Abdirrat ıman ve `Ikrime'nin, Ebn Sdid 
el—Hudri ile Ebü Nazra el—(Abdrnin, Enes İ bn Malik ile Bekr İbn (Ab-
dillah el—Muzeni'nin birbirlerinden rivayetleri bunlar aras ındadır. 
Keza kitapta, baz ı  tâbiûnun, baz ı  etbau't—tabi(inden rivayetleri de 
zikredilmiş tir. Mesela (Abdullah İbn `Avn ve Yahya İbn Sacid el—En- 

724. Aynı  yer. 
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safi ile Mülik'in, (Al= İbn Dinar, Eb ıl İ shak es—Sebici ve Suleyman 
İbn Mihra'n el—Acme ş  ile Sufyan İbn cUyeyne'nin, Ebu İ shak es—Sebici 
ile oğ lu Yünus İbn Ebi ishaVın birbirlerinden rivayetleri bu zikredilen-
ler aras ındadır. Bunlara ilaveten daha sonraki tabakalardakilerin buna 
benzer rivayetleri de gözönünde bulundurulursa, mudebbecin, birbi-
rinden rivayet eden râvilerin karin olmakla takyid edilmedikleri, aksine 
hükmün bundan daha geni ş  olduğu anla şı hr"725 . 

El—graki., bu görü ş leriyle el—Hakim ve ibnu' ş—Salah'a itiraz et-
miş  olmakla beraber, İ bn Hacer'in, Nuhbe ş erhinde, bir ş eyhin tilmi-
zinden hadis rivayet etmesi halinde, bu rivayetin mudebbec olarak isim-
lendirilemiyece ğ ini, bunun, "büyüklerin küçüklerden rivayeti" k ı s-
mına girece ğ ini ileri sürmesi de, onun el—grakrye muhalif bir görü ş e 
sahip olduğunu ve bu görüş ü ile el—Uâkim'e uyduğunu gösterir726 . 

Birbirinden hadis nakleden raviler ister karin olsun ister olmas ın, 
hadisçiler aras ında bu konuda beliren görü ş  ayrı lıkları  bir tarafa, bu 
rivayet ş eklinin mudebbec olarak isimlendirilmesini gerektiren sebep 
ve hikmetin ne oldu ğu da kesin olarak bilinmemektedir. El--(Ir4i, bu 
istifhama i ş aretle ş öyle demektedir: Bû çe ş it rivayete mudebbec ismi-
nin verilmesini gerektiren sebep nedir, aralar ında ne gibi bir münase-
bet vardır ve kelimenin i ş tikakı  ne olabilir? Ş imdiye kadar bu konu 
üzerinde kimse durmam ış tır. Görünü ş e göre bu isimin verilmesi, bu 
çeş idin güzelliğ i (husnü) dolay ı sıyledir. Çünkü mudebbec lugat yönün-
den muzeyyen demektir. Nitekim el—Multkem müellifinin belirttiğ ine göre 
debc, nak ış  ve tezyin manas ına gelir. Kelime farsçadan muarrebtir. 
Dibeicetu'l—vech denildiğ i zaman, yüzün güzelli ğ i anlaşı lır. İbn Mes-
cüdu'un, dlbacu'l—Kur'an olarak isimlendirmesi bundandır 
Buna göre, e ğer mudebbecin bu manadan geldiğ i kabul edilirse, isnadta 
iki karinin, veya biri büyük di ğeri küçük olmak üzere birbirinden ri-
vayet eden iki ravinin birle ş mesi, çok defa ikisinin de, yahut yaln ı z 
birisinin alim ve hafız olmas ı  halinde vukubulduğu için, bu vas ıflar 
dolayı sıyle, an ve nazil olan ba şka isnadlardan vazgeçilmesi mümkün 
olur. Bu ise, mudebbec dediğ imiz ve tercih ettiğ imiz isnad için bir tez-
yin ve tahsin vesilesidir. Mesela Yahya İbn Macin'in Ahmed İbn Han-
bel'den ve Ahmed İbn 11anbel'in Yahya' İ bn Macin'den rivayeti böyle-
dir. Akranlar ın rivayeti, çok defa, bilgileriyle temayüz etmi ş  ilim ehli 
arasında görülür. 

725. Bkz. 	et-Takyld ve' 1-10h, s. 290-291 (` Ulünzu'l-1./adfs'in Balah 1350 baskı sında). 

726. İ bn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 82. 
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Bununla beraber, mudebbecin, yukarıda açıkladığı miz manânın 
tamamiyle z ıddı  olan bir manâda da delâlet etti ğ i ileri sürülebilir. E ğ er 
mudebbecde yer alan iki kartn ayn ı  tabakadan ve ayn ı  dereceden olursa, 
bir birine benzeyen iki yana ğ a teşbih edilir ve bunlara dibacetan denir. 
Bu takdirde manâ, ve Ibnu' ş-Sahlf ın mudebbeci iki karinle 
takyid etmelerindeki hikmete de uygun olur; çünkü bununla isnad 
nâzil olur ve isnad ın nüzûlü dolay ı sıyle mudebbec olarak isimlendiril-
mesi ihtimali ortaya ç ıkar. E ğer râviler karin ise, her biri bir derece, 
büyüğün küçükten rivayeti ise iki derece dü ş müş  olur. Yalıyü İbn Ma-
cin'e göre, nüzfıl, yüzdeki bir leke (karba) gibidir. `Ali ibnu'l-MedinI 
ve Ebu 'A= el4Nlustemli ise, onun ş u'm olduğunu ileri sürmüş lerdir. 
Bu takdirde mudebbec, isnad için bir mehid alâmeti olmaktan ziyade 
zemme delâlet eden bir isim olur. Nitekim bu manâda raculun mudeb-
becun denir ve çirkin yüzlü (kabIbu'l-vech) manâs ı  kasdedilir 

Netice itibariyle mudebbec, yukarıda açıklanan rivayet çe ş idi için 
ya bir medihtir, ya da ikinci manâda zemdir 727 . 

MUDELLES—Bir râvinin, mülâki olduğu ş eyhten iş itmeden, 
(yahutta muüs ın olmakla beraber mülâki olmad ığı  ş eyhten i ş itmiş  
gibi) rivayet ettiğ i hadislere mudelles adı  verilmiş tir. 

Ancak, vermi ş  olduğumuz bu tarifte yer alan "yahutta muâs ı rı  
olmakla beraber mülâki olmad ığı  ş eyhten i ş itmiş  gibi" ibaresini, ihti-
yath kabul etmek gerekir. Çünkü İbnHacer'e göre mudelles, yalnız, râvi-
nin mülâki olduğ u, ş eyhten i ş itmeden rivayet etti ğ i, bir ba şka ifade ile, 
şeyhe mülâki olduğu halde, ondan bir ba şka vasıtayle ahp o vas ıtayı  
zikretmeden do ğrudan doğruya ş eyhe isnadla nakletti ğ i hadistir. Buna 
göre, bir hadise mudelles diyebilmek için, râvisinin, kendisinden hadîs 
naklettiğ i ş eyhe mülâki olduğunun bilinmesi ş artt ır 728. Bununla beraber 
en-Nevevl Talcrib'inde, râvinin muâs ırı  olduğu ş eyhten i ş itmeden729, 
İ bnu' ş-Sal4 ise, U/Cı mu7-11,adiş 'inde râvinin mülüki oldu ğu şeyhten 
iş itmeden, yahut muâs ırı  olupta mülüki olmadığı  şeyhten mülâki ol-
muş  gibi rivayet etti ğ i hadise mudelles ismini vermi ş lerdir730. Bundan 
anlaşı lıyor ki, gerek en-Nevevi ve gerekse ibnu' ş -Sa15.1.1, râvi ile ş eyhi 
arasında mülükâtın bulunup bulunmadığı na itibar etmeksizin muâs ır 
olmalarını  yeterli görmü ş ler ve maddesi buna göre zarif etmi ş lerdir. 
Halbuki İbn Hacer'in tarifinde mudelles, yukarıda da iş aret etti ğ imiz 

727. E1=Ir41, et—Tahykl ve'1-101, s. 291. 
728. Bkz. İ bn Hacer, Nuhbetu'l-fiker ş erhi, s. 55. 
729. Bkz. es—Suyütl, Tedrih, s. 140. 

730. ihnu's--Ş alW)., 	 s. 66. 
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gibi, birbirine mülâki olduklar ı  bilinen iki kiş iden birinin diğerinden 
iş itmeden rivayet etti ğ i hadistir. İ bn Hacer'e göre, muas ır olan, fakat 
birbirine mülâki olmad ıkları  bilinen iki ki ş i arasında, i ş itme olmaks ı -
zın yapı lan rivayet, mudelles değ il, mursel—i hafi olarak isimlendirilir. 
Bu bak ımdan mudelles ile mursel—i hafi aras ında çok ince bir fark var-
dı r. Mudelles, ş eyhe mülâki olduğu bilinen râviye mahsustur ve o ş eyh-
ten i ş itmeden rivayet etti ğ i hadistir. Mursel—i hafi ise, ş eyhe muas ır 
olan ve fakat onunla mülakat ı  olduğu bilinmeyen râviye mahsustur; 
mülakat olmayınca, tabiatiyle râvi o ş eyhten i ş itmediğ i hadisi rivayet 
etmiş  olacaktır731 . O halde mudellesin tarifini yaparken, mülakat ı  na-
zar ı  dikkate almaks ı zın muasarat ı  söz konusu eden kimse, mursel—i 
ijafiyi de bu tarifin içine sokmu ş  olur ki, bu yanlış t ır; doğ rusu, her ikisini 
birbirinden ayırmaktır. İ bn Hacer, mudelleste mülakat ın ş art olduğuna 

ve muâsarata de ğ il , mülakata itibar edilmesi gerekti ğ ine, hadis ilmine 
vakıf kimselerin, Ebü 'Osman en—Nehdi ve Rays İbn Ebi Hüzim gibi 
mutı a?ramlar ın Hazreti Peygamberden rivayet ettikleri hadislerin mu-
delles de ğ il , mursel—i hafi cinsinden olduklar ı  üzerindeki ittifaklar ını  
delil olarak ileri sürer. Çünkü mulsı a?ramlar, Hazreti Peygamberin mu-
asır' olan, fakat ona mülaki olmad ıkları  bilinen kimselerdir. Bu bak ım-
dan, e ğer bir mulsı a?ram, aradaki vas ıtayı  atlayarak do ğ rudan doğ ruya 
Hazreti Peygamberden hadis nakletmi ş se, bu hadis mursel—i hafidir, 
mudelles değ ildir 732 . 

Bayinin, kendisine hadisi as ıl nakleden kimseyi isnadta zikret-
memiş  olması  dolayı sıyle kullanılan mudelles tabirinin i ş tikakı , ala-
cakaranlık denilen ve karanl ık ile aydınhğı n birle şmesine delâlet eden 
deles'tendir. Sanki râvi, ş eyhinin ismini zikretmemekle isnad ın aydın-
lığı nı  karartmakta ve zay ıflatmaktad ır 733 . Bununla beraber deles'in 
bir manas ı  da, sat ı cının malındaki kusuru müş teriden gizlemesi ve sa ğ -
lam mal fiyat ı  ile satmağa çalış ması dır ki, bu manâya göre mudelles, 
İL-ayinin, kendisine hadisi nakleden zay ıf kimseyi atlayarak ondan son-
raki ş eyhe isnad etmesi ve böylece isnad ı  sağ lam göstermesidir. Bu 
ş eyh, aynı  zamanda, râvinin kendi ş eyhi de olduğu için, aralar ında bir 
vası tanın bulunabilece ğ i çok defa dü ş ünülemez ve yanl ış  olarak isnadın 
sağ lamlığı na hükmedilir 

Ravinin, mülâki oldu ğu ş eyhten i ş itmeden hadis rivayet etmesi ve 
kendisine hadisi nakleden as ı l ş eyhi isnaddan dü şürmesi iş ine tedlis 
denir. Tedlis maddesinde bu konuda da ayr ıca bilgi verilmi ş tir. 

731. Bkz. İ bn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 56. 

732. Aynı  yer. 

733. Aynı  yer. 
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MUDELLİ S—Rivayetinde tedlis yapan, yani kendisine hadisi 
nakleden as ı l ş eyhini atlayarak, onu mülâki oldu ğu, fakat i ş itmediğ i 
ikinci ş eyhe isnadla ondan i ş ittiğ i vehmini uyandıran kimselere mudellis 
denilmiş tir. Hadisçiler aras ında mudellis olarak tan ınan pek çok kimse 
vardır. Mesela Ahmed İbn 1Janbere göre Sacid İbn Ebi cArübe, el–
Hakem İbn (Uteybe'den, Hammad'tan„ cAmr İbn DInar'dan, Hi ş âm 
İbn `Urve, 	İbn Ebi IIâiid , `Ubeydullah İ bn `Ömer, Ebü Bi ş r, 
Zeyd İbn Eslem ve Ebu'z–Zinacl'tan hiçbir hadis i ş itmediğ i halde on-
lardan tedlis ile rivayet etmi ş tir74. Keza me ş hur hadisçi Sufyâ'n İ bn 
yeyne, bir mecliste ez–Zuhri'den hadis rivayet etme ğe baş ladığı  za-
man, ona bu hadisi i ş itip iş itmediğ i sorulmuş , o da, hayır, ne ondan ne 
de ondan iş iten kimseden i ş ittim; bana `Abdurrazzal rivayet etti; 
tAbdurrazzals.'a da Ma`mer ez–Zuhri'den...diye cevap vermi ş tir'''. 

el–Bağdadrnin Yahya İbn Sacid'ten nakletti ğ ine göre, 
Sufyân es–Sevri hadiste emlru'l–mu'minin olmas ına rağmen bazan ted-
lis yapardım. 

Mudellislerin haberlerinin kabul edilip edilemiyece ğ i hakkında 
değ iş ik görüş ler ileri sürülmüş tür. Fakihlerden bir grup ile hadis as-
hab ına göre mudellisin haberi makbul de ğ ildir; çünkü mudellis, ash 
olmayan bir ş ey hakk ında vehme sebep olabilece ğ i gibi, onun, ismini 
zikretmedi ğ i kimsenin Ş.115a olmaması , yahut isnadını  ali yapma arzu-
suna sahip olmas ı  ihtimali de bulunabilir . Bununla beraber, ilim eh-
linden baz ılarının, mudellisi kezzab (yalanc ı) mertebesinde görmemeleri 
ve tedlisin bu iş i yapan kimselerin adaletini izale edecek mahiyette 
telakki etmemeleri dolay ı sıyle onun haberlerinin kabul edilmesi gerek-
tiğ ini ileri sürmüş lerdir. Bunlara göre mudelles hadis mursel hadis 
kabilindendir; yani tedlis ile irsâl aras ında fark yokturm. Di ğer baz ı -
larına göre ise, e ğer mudellis, hiç mülaki olmad ığı  kimseden tedlis ya-
par ve bunu rivayetlerinde âdet haline getirirse, ondan hadis al ınmaz. 
Fakat tedlisi, mülâki oldu ğu ve hadislerini i ş ittiğ i kimseden yapar ve 
böyle bir kimseden i ş itmediğ i hadisi rivayet ederse, kendisinden tedlis 
yaptığı  kimsenin sika olmas ı  ş art ıyle makbuldir 

El–Ijatib'in de itimada ş ayan gördüğü diğer bir görü ş  ise, mudelli-
sin haberinin kabul edilmemesi yönündedir. Bununla beraber e ğ er 

734. Bkz. 	el—BağdrıdI, 	 s. 358. 
735. Aynı  eser, 359. 
736. Aynı  eser, s. 361. 
737. Aynı  yer. 

738. Aynı  yer. 

739. Aynı  yer. 
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mudellis, haberini, vehmi izale edecek bir laf ızla rivayet edecek olur-

sa, ancak o zaman, o haber kabul edilir. El–I-Jatib bu konuda "bize göre 
sahilı  olan görü ş  budur" diyerek mezkar ş art ı  teyid eder740 . 

Mudellisin rivayet etti ğ i haberde, yine tedlis yap ıp yapmadığı  hu-

susunda hasıl olan vehim ve şüpheyi izale edecek olan laf ızlar semictu 
fuliinen yakau, yultaddisu, yul ıbiru, köle li fulönun, zekera li fulönun, 
ltaddeşenl, alıbarani ve buna benzer laf ızlard ır. Bu lafızlar, mudellisin, 
haberi, isnad etti ğ i ş eyhten i ş ittiğ ine kesinlikle delâlet ederler. Aksi 

halde, tedlis yapan kimse, mülaki oldu ğu ş eyhten iş itmediğ i hadis riva-

yet ederken semda delâlet eden bu laf ızlardan herhangi birini kul-
lanamaz; kullan ırsa râvi kezzab (yalanc ı) addedilir ki, hadisi, tedlis-
ten önce onun yalanc ı lığı  yönünden merdad say ılır. Bu itibarla mudel-
lis, hadisi isnad etti ğ i ş eyhten semda delâleti muhtemel olan `an ve 
kale gibi lafızlar kullan ır Bu lafızlar, semda delâlet ettikleri kadar, 
hadisin i ş itilmeden rivayet edildi ğ ine de delâlet ederler; esasen insanda 
şüphe ve vehmin has ıl olmas ı  da, onlar ın bu iki yönlü manaları  sebe-

biyledir. sahili kabul etti ğ i görü ş , tedlis yapmayı  âdet ha-

line getirmiş  bir kimsenin, bu lafızlarla rivayet etti ğ i haberlerin kabul 
edilmemesi esas ına istinad eder Çünkü râvinin bu laf ı zlarla rivayet 
ettiğ i hadisi iş itmemiş  olmas ı  ihtimali vard ır ve bu ihtimal, râvinin mu-
dellis olarak bilinmesi dolay ı sıyle, aksi ihtimale nazaran daha kuvvet-
lidir. 

İbn Hacer de, el–lJatib'in sahih kabul etti ğ i bu görüş ü ahr ve "mu-
dellis olan kimsenin hükmü, eğ er adil bir kimse ise, semdmı  tasrih 

rivayetler müstesna, <an ve köle gibi lafı zlarla rivayet etti ğ i haber-

lerinin kabul ectilmemesidir" der"'. 

MUDEVVEN— Hadisleri yaz ılı  olarak defter veya kitaplarda top-
lamak manasma gelen tedvinden ism–i mef`ül olup "toplanmış " demek-
tir. Ço ğul halinde mudevvenat kullanıhr ve çe ş itli konularda toplan-
mış  hadislerin te şkil ettiğ i kitaplara denir. 

Hazreti Peygamber devrinde baz ı  sahabilerin küçük çapta ş ahsi te-
ş ebbüsleri dışı nda resmi bir tedvin i ş ine giriş ilmemi ş ti. Bu sebepledir ki 
bu devirde, sahabilerin Hazreti Peygamberden i ş itip yazma i ş inde "kita-
bet" lafz ı  kullanı lmış , fakat "tedvin" lafz ı , muhtelif sahabilerin hadis-
lerini bir kitapta toplama i ş ine hamledilmiş tir. Onun için ilk mudevven 
eserler, tabi'fın devrinin baş langı cında ortaya ç ıkmağa ba ş lamış tır. 

740. Ayni yer. 

741. Bkz. İ bn Hacer, Nuljbetu'l—fiker ş erhi, s. 55. 
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Bundan önce baz ı  sahabiler taraf ından yaz ılan hadis koleksiyo ıalarma 
sdlafe adı  verildiğ i ınalifindur. 

MUDREC— Bir ş eyi bir ş eye eklemek veya idhal etmek manas ına 
gelen idractan ism-i mef`al olup, hadis ıstılahmda, ravisi taraf ından is-
nad veya metnine asl ından olmayan baz ı  sözler sokulmu ş  hadis demektir. 
Bu tarife göre mudrec, ya isnadı  yönünden, yahutta metni yönünden 
idrac edilmiş  hadis demek oldu ğundan, mudreci bu iki yönden incele-
mek gerekir. Mudrecin bu iki k ısmı mudrecu'l-isnii'd ve mudrecu'l-metn 
ad ıyle bilinir 

MUDRECU'L-İ SNA D— Bir ravinin sika râvilere muhalefetle 742 

 isnadında değ iş iklik yaparak rivayet etti ğ i hadise mudrecu'l-isnad 

denir. 

Mudrecu'l-isnad çe ş itli ş ekillerde vaki olur: 

1. Bir hadis, bir çok kimseler taraf ından muhtelif isnadlarla ri-
vayet edilmi ş tir. Bir ravi, ayn ı  hadisi bu kimselerden rivayet eder, fa-
kat hepsini tek bir isnad içinde birle ş tirir ve onlar ın isnadlar ındaki fark ı  
belirtmez. Mesela et-Tirmizi, kitab ında isnadıyle ş u hadisi rivayet et-
miş tir: 

...Can Bundar, can İ bn Mehdi, `an Sufyan es-SeVri, Can Ya şı ! 
ve Maus& vel-A(me ş , `an Ebi Va'il, Can 'Anar İbn Surabbil, <an `Abdil-
lah İbn Mesci-1d kale: kultu: eyyu'z-zenbu ac . a.mu ? 
Kale: En teccale li'llahi nidden ve huve tialakake. 

Et-Tirmizi'nin bu hadisinde Va şı l'm rivayeti Man ş ar ve el-A`me ş '- 
in rivayetlerine idrac edilmi ş tir. Çünkü Va şı l bu hadisi Ebn Va'il tari-
klyle do ğrudan do ğ ruya 'Abdullah İbn Mes<ad'tan rivayet etmi ş tir. 
Nitekim el-Bubari Va şı l'dan gelen rivayeti Kale Yahya: Ve badde şend 
Sufyan, hadde şeni Vöstl, <an Ebi Vcril, (an `Abdillah ( İbn Mescrıd) di-
yerek zikretmi ş , Mansiir ve el-Acmes'in rivayetles ini ise, baddesenit 
`Art ır İbn (Ali, hadde şeni Sufyiin, baddeseni, Man ş  17 ve Suleynuin (el-
-A`me ş , (an Ebi <an Ebi Meysere (cAnı r İbn Ş urabbil, (an (Ab-
dillah (İbn Mes(iid) isnadıyle vermi ş tir 743 . Bundan anla şı lıyor ki, et-
Tirmizi, hadisinde, Va şı l'ın isnadı , Manş ar ve el-A<meş 'in isnadlarm-
dan farklı  olduğu halde, bu fark ı  belirtmeksizin tek bir isnad içerisinde 
birleş tirmi ş tir. 

742. Bkz. tbn ljacer, Nuhbetu'l—fiker şerhi, s. 61. 

743. Bkz. 	 Ş ahiti, VIII. 21. 
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2 . Râvinin elinde iki muhtelif isnadla gelmi ş  iki ayrı  hadis bulunur. 
Her iki hadisi bu isnadlardan birisiyle rivayet eder, yahutta bir hadisi 
kendi isnadıyle rivayet ederken, metnine di ğer hadisin metninden baz ı  
ibareler sokarsa, hadisi mudrecu'l–isnad olur. Mesela Malik İbn Enes 

tarikıyle muttefekun aleyh olan bir hadis, Sacid İ bn Ebi Meryem tara-
fından ş u ş ekilde rivayet edilmi ş tir: 

. Sa`id İbn Ebi Meryem, <an Malik, `ani' z–Zuhr ı , can Enes enne 
Rasala'llah (s.a,s,) kale; La tebagaa vela tehaseda vela tedabera vela 
tenafesii. 

Aslında bu hadis mudrecu'l–isnadt ır ve hadisi Malik'ten rivayet 
eden Sacid İbn Ebi Meryem, metnin sonundaki vela tenafesa ibaresini 
bir ba ş ka hadisin metninden alarak bu hadise idrac etmi ş tir. Diğ er 

hadisin metni ş öyledir: İyyakum fe'inne'i–ianne ekzebu'l-
hadis, vela tecessesii vela tenafesa vela tehased 11744  . 

3. Ravinin elinde, bir isnadla, ancak metnin bir k ısnu gelmiş  
olan bir hadis vardır. Bu metnin isnad ı  ile, kendisine bir ba şka isnadla 
gelmiş  olan hadisin metnini tam olarak rivayet eder. Mesela Ebü Da-
vad, Sunen'inde Hazreti Peygamberin nas ıl namaz kıldığı nı  aç ıklayan 
Va'il İ bn Hucr hadisini baddesena Musedded, haddesena Bişr ibnu'l-
Mufaal, can (21ş tm İbn Kuleyb, can Ebihi, `an Va'il İbn Hucr isnad ıyle 
zikrettikten sonra745  ş öyle bir haber daha nakleder: Haddesenrı  el–Hasan 
İbn 	haddesena Ebu'l–Velid, haddesena Za'ide, <an 'As ım İbn Kuleyb 
bi–isnadihi ve ma`nahu... ve kale fihi: Şumme ci'tu bdde zalik fi 
zemanin fihi berdun ş edidun... 

Bu haberde yine, (A. şı m İ bn Kuleyb tarikıyle yukarıda zikredilen 
hadisin ayn ısının ayn ı  isnadla geldiğ i belirtilir ve hadis metni verilir. 

Keza Ebü Day ı-ki, Ş ureyk tarik ıyle (As ım İ bn Kuleyb'ten ayn ı  
manâdaki haberi yine ayn ı  isnadla nakleder. İş te bu haberin isnad ı , 
yukarıda zikretti ğ imiz İ bn Hucr hadisinin isnad ına dercedilmi ş -

tir. Zira bu ikinci haber, asl ında can <Jiş tm İbn Kuleyb, `an `Abdi'l-
Cebbar İbn can bct`“, ehlih `an isnadıyle rivayet olunmu ş tur. 

4. Ravinin, ş eyhinden hadisin ancak bir taraf ını  iş itmesi, sonra 
bir vas ı ta ile yine o ş eyhten tamam ını  alması , bir ba şka râvinin de ara-
daki vas ı tayı  hazfederek hadisin tamam ını  öbür râviden nakletmesi de 
mudrecul–isnadm bir çe ş idini te şkil eder746 . 

744. Hadis için bkz. Millik, el-Mut ıagir, II. 907; el-Buhrl, Salıllı , VII. 90-91; Muslim, 

IV. 1983. Mudrec olan hadis için bkz. Malik, el-Muvagiı", II. 907-908. 

745. Bkz. Ebii Davnd, Sunen, I. 167. 

746. Bkz. İbn Hacer, Nugetu'l-fiker ş erhi, s. 61; es-Suy ıl;i, Tedr1b, s. 176. 
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MUDRECU'L–METN—Bir ravinin ika râvilere muhalefetle, met-
ne, metnin asl ından olmayan baz ı  sözler ilave ederek bu sözlerin hadis-
ten olmadığı m beyan etmeksizin rivayet etti ğ i hadise mudrecu'l–metn 
denir. 

Rivayet sıras ında, hadisin ravisi tarafından idrac edilen ve hadis-

ten olmayan bu sözler, ya hadis metninin ba şı nda, ya ortalar ında, 

yahutta sonunda yer ahr. Mevkid gibi sahabi sözünün, yahut maktac 
gibi tabii sözünün, yahutta daha sonrakilerin sözlerinin herhangi bir 
tefrik yap ılmaksı zın Hazreti Peygamberin (merfac) sözüne eklenmesi 
ve ona atfedilmesi dolay ısıyle, idrac ın daha çok hadis metninin sonun-
da yap ıldığı  görülür. Metnin evvelinde yap ılan idrac ise, ortas ında yap ı -

lana nisbetle daha çoktur; çünkü ravi çok defa bir söz söyler ve bu sö-
züne kuvvet vermek için Hazreti Peygamberin hadisini delil olarak zik-
reder; fakat kendi sözüyle zikretti ğ i hadisin aras ını  ayırmaz Böylece 

kendi sözünün de hadis metninden oldu ğu zann ım uyandırır. 

Eba Kutn ve ş ebabe tarik ıyle ayr ı  ayrı  ş ucbe'den, 
onun Muhammed İbn Ziyad'tan, İbn Ziyad' ın da Miii Hurayra'dan 
rivayet etti ğ i ş u hadis, metninin evvelinde vaki olan idraca misal te ş -
kil eder: (An Ebi Hurayra Iade : Kitle Rasülu'llah ((s.a.s.) : Esbiğı 771– 
vup.Ve, veylun min'n–ncir (abdesti eksiksiz al ın; cehennemde 

yanacak olan topuk arkalar ının vay haline)747 . 

Mezkar hadiste yer alan esbiğ ft'l–vuWe (abdesti eksiksiz al ın) ibare-
si, Eb ıl Hurayra'ya ait bir sözdür. Muhtemelen yan ındakilere abdest 
alırken dikkat etmeleri gereken hususlardan bahsediyor ve uzuvlarda 
yıkanmamış  yer b ırakılmamas ı  gerektiğ ini söylüyordu. Bu maksatla 
"abdesti eksiksiz al ın" dedi, sonra da Hazreti Peygamberin mezkar 
hadisini zikretti. Bunu i ş itenlerden baz ıları  da, Eb ıl Hurayra'nm ih-
tarı  ile Hazreti Peygamberin hadisini birle ş tirerek rivayet etme ğ e baş -
ladılar. Maamafih buradaki hatan ın, hadisi Şu(be'den rivayet eden Ebi ı" 
Kutn ve Ş ebabe'den ileri geldiğ i ve bu râvilerin iki söz aras ını  ayırma-
dan rivayet ettikleri anla şı lmaktadır. Nitekim el–Buhari ve Muslim 
ş altiVlerinde yine Ş ube tarik ıyle aynı  hadisi rivayet etmi ş ler ve Eba 
Hurayra'n ın sözünü hadis metninden ay ırmış lardır: 

... Muhammed İbn Ziyad kale: Semictu Eba Hurayra ve kane 
yemurru bina ve'n–nasu yetevazza'ane minel–mitherati, kale: Esbi ğül-
vuza'e, fe–inne as ım (s.a.s.) kale: Veylun li'l–ackabi mine'n- 
n51.748 .  

747. Bkz. es—Suyiiti, Tedritı , s. 175. 
748. Hadis için bkz. 	 Ş ahiti, L 49; Muslim, Şahiti, I. 215. 
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Metnin ortalar ında vukubulan idrac, ya râvinin hadis rivayetini 
tamamlamadan önce hüküm istinbat etme ğe kalk ış mas ı  ve bu suretle 
sözlerinin metin aras ına sokulmas ı  halinde olur; yahutta metin içinde 
geçen baz ı  garib kelimelerin tefsir edilmesi veya o kelimelere aç ıklık 
kazandıran müradif kelimeler ilavesiyle olur. Mesela ed—Daraku ırd, 
Sunen'inde <Abdu'l—I-Jamid İ bn Ca`fer tarik ıyle ş u hadisi nakletmiş tir: 

. . . Men messe zekerehu ev unseyeyhi ev ruf ğayhi felyeteva;;a'. 

Ed—Darakutnrnin ifadesine göre 'Abdul—Hamid ev unseyeyhi 
ev rufğayhi ibaresinin zikrinde hataya dü şmüş tür. Aslında bu söz, ha-
dîsi Binti ş afvaddan rivayet eden (Urve İbnu'z—Zubeyr'e ait-
tir. Eyyub es—Sahtiyan' ve Hammad İbn Zeyd gibi güvenilir kimseler, 
Hiş am İbn cUrve'den hadisi bu ş ekilde yani men messe ;ekerehu fel-
yeteva;ga' ibaresiyle zikretmi ş lerdir. 

El—Harib'in ifadesine göre (Urve, hadis metninden, ş ehvet mahal-
linin messinin abdestin bozulmas ı  için ilk ıllet olduğu manas ım anlamış  
ve bu hükmün zekere yak ınlığı  dolayı sıyle diğer uzuvlar için de sahih 
olacağı nı  düşünerek ev unseyeyhi ev ruf ğayhi ibaresini hüküm istihrac 
etmek maksadıyle hadisin metnine idrac etmi ş tir. Bazı  râviler de bu 
sözlerin hadis metninden oldu ğunu zannederek `Urve'den i ş ittikleri 
ş ekilde rivayet etmi ş lerdir749. Zikretti ğ imiz bu misal, hüküm istinbat ı  
gayesiyle metin aras ında yer alan idracla ilgilidir. 

Bazan da bir kelimenin tefsiri maksad ıyle söylenen sözlerin metin 
aras ına idrac edildi ğ i görülmektedir. şatı ilı u'/—BufiarPnin başı nda yer 
alan Bed'u'l—vahy (vahyin ba ş langı cı) ile ilgili hadiste ş u ibareler 
görülür: Kane'n—Nebiyyu (s.a.s.) yetebannesu fi ğari Ifira' : ve huve't-
te`abbudu'l—leyaliye zevati'l--(adedi (Hazreti Peygamber H ıra' ma ğ a-
ras ında tehannus ederdi; tehannus adedi belirli gece ibadetleridir). Bu 
hadis Hazreti 'A 'iş e'den rivayet edilmi ş tir. Yukar ıda zikretti ğ imiz iba-
renin yalnız ilk kısmı  Hazreti `71.'i şe'nin sözleri aras ında yer almış , 
fakat ikinci kı sım, yani tebannus'un ne demek olduğunu açıklayan söz-
ler, hadisin râvilerinden olan ez—Zuhri taraf ından ilave edilmi ş tir. Ez-
Zuhri, hadisi rivayet ederken, mezhir kelimeyi söyledikten sonra ma-
nas ım açıklamak zorunluluğunu hissetmiş , onu dinleyenler de, bu aç ık-
lamanın hadis metninden oldu ğunu zannederek metin içinde rivayet 
etmiş lerdir. 

Metnin sonundaki idraca gelince, El ı fı  Davud'un Sunen'inde nak-
ledilen İ bn Mescud'un teşehhud hadisi buna bir misal te şkil eder: Enne 

749. Bkz. es—Suyüg, Tedrib, s. 175-176. Hadis için bkz. Eba EQvrı cl, Sunen, I. 41. 
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Rasala'llahi (s.a.s.) ahaze biyedi (Abdillah (İbn Mes(ad) fe(allemehu't-
teşehhude fi' ş—şalat (fezekere mi ş le duccri hadiş il—A(me ş ) iza kulte ha.0 
ev bazayte haza fekad bctayte ş alöteke, in ş i'te en tebame febum ve in ş i'te 
en tabcude feb`ud 7". 

Mezkar hadisin isnad ında ismi geçen Zuheyr ( İbn Mdaviye) ve 
hadisi ondan rivayet eden baz ı  râviler, izd kulte haza ev bazayte hciza 
ile baş layan ve sonuna kadar devam eden sözü merfa hadise eklemi ş -
lerdir. Aslında bu söz İ bn Mescad sözüdür. Nitekim ed—Darals.utni 
rivayetine göre, ayn ı  hadisi Zuheyr'den nakleden Ş ebabe İ bn Seyyar 
mezkur ibareyi böle (Abdullah ( İ bn Mescad) : İ zel kulte haza ev kaglyte 
!Laza.. diyerek merfa hadisin metninden ay ırmış  ve onun 'Abdullah 
İ bn Mesectd'un sözü olduğunu böylece belirtmi ş tir751 . 

İ drac, ister isnadta, ister metinde yap ılmış  olsun, hadis ve fıkıh 
ashab ı nın icmdı  ile haramdır. Es—Sem'ani ve di ğer bazı  imamlara göre, 
kasden idrac yapan kimsenin yuharriffıne'l—kelime an mevap,(Lhi 7" ayeti 
gereğ ince adaleti salut olur ve kezzahan zümresine iltihak eder 753 . Bu-
nunla beraber es—Suyati, hadis metni içerisinde yer alan baz ı  garib 
kelimelerin tefsiri maksad ıyle yap ılan idracta bir beis görmemektedir. 
Nitekim ez—Zuhri gibi bir çok hadis imamının idraclar ı  hep bu kabil-
dendir754 . 

Bir hadis metninde idrac vaki olup olmad ığı  çeş itli ş ekillerde bi-
linir - 

I Hadisin bir ba şka sahil isnadla gelen rivayetinde mudrec olan 
kı sı m, kendisine idrac edilen hadis metninden ay ırt edilmi ş  olur. Yukarı-
da zikredilen misallerde bu husus aç ık bir ş ekilde görülmektedir. 

2. Ya ravinin, yahutta buna vak ıf imamlar ın açık beyanlarıyle 
mudrec olan k ısım bilinmiş  olur. Mesela 'Abdullah İ bn Medud'tan 
men mcite la yu ş riku bi'llahi şey'en debale'l—cenne, ve men mate yu şriku 
bi'llahi şeyh'en dehale'n—ndre (kim Allah'a ş irk ko ş madan ölürse cennete 
girer; kim Allah'a ş irk ko ş arak ölürse cehenneme girer) hadisi rivayet 
edilmiş tir. Aynı  hadisin bir başka rivayeti ise ş öyle gelmiş tir: `An (Ab-
dillah böle : Semictu Rasiila'llah (s.a.s.) yabalu : Men mate yu şriku bi'l-
lahi şey'en dehcı le'n—nare : ve bultu ene : Ve men mate la yu şriku bi'l- 

750. Hadis için bkz. Ebiı  Dâvı3d , Sunen, I. 222. 
751. Bkz. es—Suyiig, Tedrib, s. 174. 

752. Ma'ide sûresi, 13. 

753. Ayni eser, s. 178. 

754. Aynı  yer. 
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lahi şey'en dehale'l–cenne. Görülüyor ki birinci rivayette merfû olarak 
gelen haberin, ikinci rivayette, râvisinin, yani İbn Mesciid'un beyaniyle 
mudrec olduğu anlaşı lmış tır"5 . 

3. Bir hadisin mudrec olduğu, hazan da o sözün Hazreti Peygam-
ber tarafından söylermi ş  olmas ının aklen imkansı z bulunmasıyle anla 
şı hr. Mesela Ebü Hurayra'dan ş öyle bir hadis rivayet edilmi ş tir: Li'l-

cabdi'l–memlüki ecritni ve'llez1 nefti biyedih 
ve'l–haccu ve birru ummi le'ahbebtu en ennite ve ene memlükun. (Köle 
kul için iki kat ecir vard ır. Nefsim yed–i kudretinde olan •llah'a kasem 
ederim ki, Allah yolunda cihad olmasayd ı , hacc ve anama iyilik etmek 
kaygusu bulunmasaydı , köle olduğum halde ölmeyi temenni ederdina 7". 

Bu hadisin "köle için iki ecir vard ır" ibaresi merfû ve sahih olmakla 
beraber "nefsim yed–i kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki..." 
sözü ile ba ş layan ve sonuna kadar devam eden ibareler Ebû Hurayra'- 
nın sözüdür. Zira Hazreti Peygamberin köle olarak ölmeyi temenni 
etmesi imkans ı z olduğu gibi, anas ının o daha küçük iken ölmü ş  olması  
dolayısıyle anas ına iyilik etmek kaygusunda bulundu ğundan bahset-
mesi lüzumsuzdur 757 . 

MUDRİ C—Mudric, idrcic)tan ism–i fail olup, rivayet etti ğ i hadisin 
metin veya isnad ına, ş ika ray-Here muhalefetle hadisten olmayan sözler 
sokan kimse demektir. 

Hadisçiler nazar ında mudricin hukmü, rivayetindeki muhalefeti 
dolayı sıyle ta'n edilmek ve hadisi merdûd say ılmaktır. Ancak bu hüküm 
umumi değ ildir. Her ne kadar es–Sem<ani ve di ğ er baz ı  hadis imamlar ı , 
kasden idrac yapan kimseyi, Kur'ân ı  Kerimin yuharrifüne'l–kelime can 
mevi -ivhhi 7" âyetine istinaden adaleti sak ıt ve dolay ı s ıyle kezzMı iin 
zümresine idhal etmi ş lerse de, hadis metninde geçen baz ı  garib kelime-
lerin aç ıklanması  gayesiyle yap ılan idracta bir beis görülmemi ş tir (Bkz. 
Mudrecu'l–metn). Bir çok me ş hur hadisçinin de yine bu maksatla idrac 
yaptıkları  gözönünde bulundurulursa, mudric ile ilgili hükmün, idra-
cında yalnız kötü maksatlar güden kimselere hâs olarak kald ığı  anla-
şı lır. 

755. Hadis için bka. Muslim, ,9414, I. 94. 

756. Bkz. es—Suyüti, Tedrib, s. 174. 

757. Mezkür hadisin ve'llezi nefs Ebi Hureyre biyedih ibaresiyle gelen diğer bir rivayeti için 

bkz. Muslim, Şahfh, III. 1284-1285. 

758. Mg'ide süresi, 13. 
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MU'EN'EN—(Bkz. Mu'ennen) 

MU'ENNEN—İ snadmda haddeşend fulanun enne fuldnen kad-
desehu gibi enne harfini ihtiva eden ibarelerle rivayet edilmi ş  hadislere 
mu'ennen veya mu'en'en denir. 

Enne harfinin, senedin ittisaline delâlet edip etmedi ğ i hususu, 
hadisçiler aras ında ihtilaf konusu olmuş tur. Ibnu's–Salah' ın ve ona 
uyan en–Nevevirnin ifadelerine göre Ahmed İ bn 1.1anbel ve bir cemaat 
enne harfinin, can harfi gibi olmadığı nı , yani ittisale delâlet etmedi ğ ini, 
senedin munkat ıc sayılacağı nı , ancak ayn ı  haberde bir ba şka yönden 
semac ın belli olması  halinde ittisal ile hükmedilebilece ğ ini söylemi ş lerdir. 
Bununla beraber ekseriyet, bu arada Malik İbn Enes, enne'nin, râvisi 
tedlisten sâlim ve ş eyhine mülâki olduğu bilindikçe, ittisal yönünden 
can gibi olduğunu ileri sürmü ş lerdir759 . İbn (Abdi'l–Berr ise, enne ve can 
gibi rivayette kullan ılan harflere ve sair elfaza de ğ il, râvi ile ş eyhi ara-
sındaki mülakat, mücalese, mü ş ahade ve semaca itibar etmek gerekti ğ ini 
söylemiş  ve "rivayette semac ın belli olmasını  ş art ko şmak manasız-
dır; zira icma ile sâbit olmu ş tur ki sahabiye kadar uzanan isnadta sahabi 
ister can, ister enne, ister kale ve ister semictu tabirini kullanm ış  olsun, 
hepsi de muttas ıldır" demiş tir76°. 

İbu's–Ş alah, semâ belli olmadıkça enne harfinin inkıtaca hamlo-
lunacağı  görü ş ünü ileri süren el–Berdicryi bahis konusu ederek şu mü-
şahedesini anlat ır. El–Berdici'den nakledilen bu görü ş ün aynı sını  Yac-
kilb İbn Ş eybe'nin Musned'inde gördüm. Y"ftb, Ebu'z–Zubeyr'in 
rivayet ettiğ i (Ebu'z–Zubeyr Yan Ibni'l–I-Janefiyye can cAmmör kale : 
Eteytu'n–Nebiyye (s.a.s.) ve huve yu şalli fesellemtu caleyhi fereddecaley-
ye's-selam hadisini zikretmiş  ve bunun musned mevsül oldu ğunu söyle-
miş tir. Sonra lays İbn Sa`dın aynı  haberle ilgili (Rays İbn Sacd) can 
`Ata' İbn Ebi Rabdh can 	 enne (Ammiiran merre bi'n- 
Nebiyyi (s.a.s.) ve huve yu şalll. 	rivayetini zikretmi ş , bunun da can 
cAmmör köle : Enne cAmmiiran merre denilmesi dolay ısıyle mursel ol-
duğunu ileri sürmü ş tür76ı . 

ibnu's–Ş alah' ın bu ifadesinden anla şı ldığı na göre ayn ı  hadisin iki 
rivayetinden birinde can cAmmör köle diğ erinde enne Ammaran merre 
denilmesi sebebiyle birincisi muttas ıl, ikincisi mursel veya munkatı c 
addedilmiş tir. Bu, ş u demektir ki, enne ittisale delâlet yönünden can 

759. Bkz. Ibnu's-Ş alWı , `Ulrımu'l-badi ş , s. 57; es-Suyati, Tedrib, s. 134. 

760. Aynı  yer. 

761. bınu's-Ş alalı , `Ulumu'l-hadis, s. 58; es-Suyati, Teddb, s. 135. 
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gibi değ ildir. 'An ittisale delâlet etti ğ i halde enne buna delâlet etmez. 
Bu görüş , yine ibnu's— ş alh' ın Ahmed İbn kianberden naklen verdi ğ i 
`an ve enne eş it değ ildir" hükmüne . uygundur762 . 

Ancak 	 ibnu's— Ş alah'ın <IT/ü,m'u üzerine yazdığı  Talc- 
yld'inde bu görüşe itiraz eder ve ş öyle der: 

"Musannıfın Ahmed İ bn Hanbel ve Ya<kub İbn Ş eybe'den (an 
ile enne'nin birbirinden ayr ı  ş eyler olduğuna dair hikâye etti ğ i görüş , 
onun anladığı  ş ekilde değ ildir. Aslında gerek Ahmed İbn Hanbel ve 
gerekse Ya<kab İbn Ş eybe enne sebebiyle can ile enne aras ında bir ayırım 
yapmış  değ illerdir. E ğer burada bir ayr ılık söz konusu edilirse, bu başka 
bir sebep dolay ı sıyledir. Bu sebep de şudur: Yackfıb İ bn Ş eybe enne ile 
gelen rivayeti mursel olarak tavsif etmi ş tir; çünkü ibnu'l—Hanefiyye 
kıssayı  <AmmWa nisbet etmemi ş tir. Eğ er o, enne Ammöran Me-
rertu bi'n—Nebiyyi (s,a.s.) demi ş  olsaydı , rivayeti mursel kılmazdı ; 
fakat enne Ammaran merre lafz ı  kullanıldığı  için İbnu'l—Hanefiyye, 
ş âhid olmadığı  bir hâdiseyi anlatm ış  oluyordu. Filhakika ibnu'l—Ija-
nefiyye, <AmmW ın Hazreti Peygambere u ğ rayıp ona selâm verdi ğ ini 
bizzat mü ş ahede etmemi ş ti. Bu sebeple hadisi mursel olarak tavsif 
etmiş tir. Kaideye göre bir râvi, herhangi bir vak`a ile ilgili bir hadis 
rivayet ettiğ inde, eğ er Hazreti Peygamberle baz ı  ashab ı  aras ında cere-
yan eden bu vak`a zaman ını  idrak etmi ş se ve bunu rivayet eden o yak-
aya ş âhid olmuş  bir sahabi ise, râvinin vakcaya ş âhid olup olmad ığı  ke-
sinlikle biliıı mese bile, rivayetin muttas ı l olduğuna hükmedilir E ğer 
vak`a zaman ını  idrak etmemi ş se, rivayet, sahabi murselidir. E ğer râvi 
tâbici ise rivayet munkat ı <dır. E ğer tâbi`i, vukuu zaman ını  idrak etti ğ i 
bir hâdiseyi hikâye ediyorsa muttas ı lelır. Keza vukuu zaman ını  idrak 
etmemiş , fakat bunu sahabiye isnad etmi şse, bu da mutas ıldır; aksi 
halde munkatıt olur". 

"Ahmed İbn Hanbel'in <an ve enne aynı  değ ildir, sözü de bu kai-
deye uygundur. Nitekim el—tlatib'in Kifrıye'deki rivayetine göre, Ah-
med İbn Hanbel'e bir kimsenin Kae (Urve enne ciPiş e lutlet demesi ile 
(an Urve an i'iş e demesi aras ında fark bulunup bulunmad ığı  sorulduğu 
zaman, "nas ıl fark olmaz" demi ş  ve iki lafız aras ını , birincisinde `Urve'-
nin, zamamna yeti ş emedi ğ i kı ssayı  Hazreti c..k.'i ş e'ye isnad etmemesi, 
ikincisinde ise, can<ane ile ona isnad etmesi dolay ı sıyle tefrik etmi ş tir. 
Bu bakımdan birincisi mursel, ikincisi ise muttas ıldır"763 . 

762. Ibnu's—Şaltı , `Ulünzu'l—hadis, s. 57. 

763. Bkz. el—gagb el—Bağ dMI, 	 s. 408; keza bkz. 	et—Talcyid ve'/-1,04, s. 

69-70. 
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Es—Suyütrnin ifadesine göre, daha sonraki devirlerde icazet yolu 
ile alınan hadislerin rivayetinde enne'nin kullan ı lışı  çoğ almış , mağrib-
liler ise can ve enne'yi hem semâ`da ve hem de icazette kullanm ış lardır764. 

MUFREDAT— Ba ş ta sahabe ve tâbican olmak üzere, hadis râvi-
lerinin ve uleman ın terceme—i hallerine tahsis edilen kitaplar ın bâbları  
sonunda yer alan mufredöt, isim, künye ve lakablar ı  tek veya nâdir 
olan ve yine alfabetik s ıra ile tercemeleri verilen ş ah ıslardır. El—Berdici 
bu konu ile ilgili bir kitap tasnif etmi ş 765, Ebü cAbdillah İbn Bekr ise, 
bu kitaba yapt ığı  bazı  ilâvelerle onu daha da geni ş letmiş  olmakla bera-
ber, mufredattan olmayan isimlere de yer vermi ş  olması  dolayı sıyle 
hatadan sâlim kalamam ış tır766. Burada mufredatla ilgili baz ı  örnekler 
verilebilir: 

1. İ simlerde mufredat: Ecmed İ bn (Ucyün: Ebü Bekr ibnu'l-
(Arab', ismi Ahmed olarak kaydetmi ş tir; fakat yanh ş tır. Baz ıları  bn 
cUceyyan okumu ş lardır. Ecmed sahabidir ve Mı sır fethine kat ıbmş tır. 
Kendisinden herhangi bir hadis rivayet edildi ğ i bilinmemektedir. 

Cubeyb: İ bn Ş ühin'e göre Ilubeyb'tir; baz ıları  ise Cubeyr olarak 
zikretmi ş lerdir. Sahabidir. 

Sender: M ı sır'da yerle şmiş tir. Ebu'l—Esved ve o ğ lu `Abdullah' ın 
ismi ile Ebü `Abdillah olarak künyelenmiştir. Bu sebepten baz ıları  
onun iki ayrı  ş ahıs olduğunu zannederler. 

Ş ekel İbn Ilumeyd: Sahabidir. 
Şudeyy İ bn cAclün Ebü Umüme el—Bühili: sahabidir. 
ş unübilı  ibnu'l—A`ser: Sahabidir. 
Kelede İ bn Hanbel: Sahabidir. 
Vübisa İbn Macbed: Sahabidir. 

Nubeyş e 	Sahabidir. Ancak bu isimle ferd (tek) de ğ ildir. 
Aynı  isimde bir ba ş ka sahabi ve ba şka bir ş ahıs daha vard ır. 

Ş emguven İ bn YezId Ebü Reylı üne: Sahabidir. 
Hubeyb İbn Muğ fil: Sahabidir. 
Lubeyy İbn Lebü: Sahabidir. 
Evsat İbn 'A= el—Beceli: Tâbici. 
Tedüm, baz ı larına göre Yedüm'dur. 

764. Bkz. Tedrib, s. 136. 

765. Bkz. es—Suyüti, Tedrib, s. 445. El—Berdici Ebü Bekr Ahmed İ bn Ş evr 	301), tercemesi 
için bkz. ez—Zehebt, Tezkiretu'l4uff ıii, I. 746-747. 

766. Aynı  yer. 
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Cilân İbn Ferve 
Ebu'l-Celed el-Ahbari. 
Ed-Duceyn İbn Sabit Ebu'l-Gu ş n. 

Zirr İ bn Hubeyş : Bu isim ferd de ğ ildir. Aym isimde ba şkalar ı  da 
vardır. 

Su'ayr 
Yurdan. 
Mustemirr ibnu'r-Rayyan. 
`Azvan İbn Yezid. 
Nevf 
Zurayb İbn Nukayr İ bn Ş umeyr. 

2. Kunyelerde mufredat: 

Ebu'l-cUbeydeyn: İ smi Mu'aviye İbn Sebre olup İbn Mes'ad'un 
ashabındandır. 

Ebu'l-'U ş era': İ smi Usame İbn 
Ebu'l-Mudille: İ smi maruf 
Ebü Muraye: İ smi 'Abdullah İ bn 'Amr'dir. 
Ebü Mu'ayd: İ smi Hafş  İ bn Gaylan'dır. 

3. Lakablarda mufredat: 

Sefine: Hazreti Peygamberin kölesi olup ismi Mihran'd ır. Bundan 
başka Sefine lakab ı  almış  kimse yoktur. Sava ş larda pek çok mal ta şı -
dığı  için Hazreti Peygamber ona "sen bir Sefine (gemi) sin" demi ş , 
bundan sonra Sefine lakab ı  ile ş öhret kazanmış tır. 

Suhnan veya Salman: İ smi 'Abdu's-Selam İbn 

Mutayn. 

Muşkedâne. 

MUFTERIR.—(Bkz. Muttefik) 

MUHADD İŞ —Muhaddi ş , lugat olarak tandiş  (rivayet etmek) 
ten ism-i fail olup hadis rivayet eden kimse manasma gelir. Bu manada 
kelime, râvinin müradifidir. Fakat ıstılahta muhaddi ş , «ravi» kelime-
sine nisbetle daha özel bir manâya sahiptir ve aralar ında umüm husas 
vardır; yani her muhaddi ş  ravidir; fakat her râvi muhaddi ş  

Muhaddisi râviden ay ıran fark, onun, rivayet ve dirayet yönün-
den mâhir, sahih olan hadisi sakiminden ay ırdedebilecek bir melekeye 
sahip, hadise müteall ık bütün ilimlere ve hadisçilerin ı stılahlar ına vakıf, 
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hadis râvilerinden mu'telif ve mu4telif, muttefik ve mufterik olanlar ı  
ve hadislerdeki garib laf ızları  iyi bilen bir kimse olmas ı dır. Bu bilgileri 
kendisinde cemeden bir hadisçi mulı addis ismine lay ık olur. Bununla 

beraber bir kimsenin gerçek bir mul ı addis olabilmesi için yine de hadis 
ilmindeki üstünlüğü kâfi değ ildir. Bu üstünlüğe ilaveten mulı addisin 
sahip olmas ı  gereken ba şka vasıflar da vard ır ve bu vas ıfların kaynağı  
hadis ve hadis ilmidir. Çünkü hadis ilmi, ilmlerin en ş ereflisidir. Nas ıl 
olmas ın ki, bu ilim, insan ı  Hazreti Peygambere götüren ve ona ula ş tı -

ran yegâne yoldur. Onun söz ve fiillerinin hatadan korunmas ı , onun 
söylemediğ i sözlerin ona nisbet edilmesinin önlenmesi, ancak bu ilim 
sayesinde mümkün olmuş tur. Allah Tacalân ın Kur'an' Kerimdeki 
"Kıyamet Günü herkesi kendi imam ı  ile çağı rı rız"767  kavl—i ş erifine göre, 
her insan pe ş inden gitti ğ i imam veya rehberine göre muamele görecek-
tir. Bu konuda, hadisçiler için bundan daha ş erefli bir netice dü şünüle-

mez; çünkü onlar ın Hazreti Peygamberden ba şka imamları  yoktur. 
Fıkıh olsun, tefsir olsun bütün ş er<i ilimler ona muhtaçt ır. Çünkü fıkhın 
kaynakları  Kitap ve hadistir. Allah kelâm ı  olan Kitab ın ise, herkes-
ten önce Hazreti Peygamberden sâbit olan hadislerle tefsir edilmesi 
gerektiğ i, inkar kabul etmez bir gerçektir. Bu bak ımdan hadis ilmi, 
ilimlerin en ş ereflisidir. Yine bu bak ımdan en güzel ve en üstün ahlak ın 
kayna ğı dı r. 

İbnıı ' ş —Ş alüh hadis ilmi hakk ında "o, dünya ilmi de ğ il ahıret il-
midir" demiş tir768 . En—Nevevi'ye göre de "kim bu ilimden mahrum 
bırakılmış  ise, o büyük bir hay ırdan mahrum b ırakılmış  demektir. 
Kim bu ilimle r ı zıklandırılmış  ise, e ş siz bir fazilete nâil olmuş tur"769. 
Zaten Hazreti Peygamberin "sözümü i ş iten ve onu iyice hıfzeden 
kimsenin yüzünü Allah ak etsin" 770  mahiyetindeki duas ına Ilan olmak, 
hadisle me ş gul olan kimse için yeterlidir.Sufyün İbn `Uyeyne bu hadis 
dolayı sıyle ş öyle demiş tir: "Hadis ehli içerisinde hiç kimse yoktur ki, 
Hazreti Peygamberin bu hadisinden dolay ı  yüzünde o akhk ve ayd ınlık 
olmasın"771 . 

İş te mulıaddis, hadis ilminin çeş itli konularındaki üstün bilgisi 
yanında, yukar ıda yüksek değerini belirtme ğ e çalış tığı mı z bu ilmin ka-
zandırdığı  en üstün vas ıfları  da kendinde cemetmi ş  olan kimsedir. 

767. Isrü süresi, 71. 

768. Bkz. 	 s. 213. 

769. Bkz. en-Nevevi, et-Talsrib ve ş erhi Tedrib, s. 333. 

770. Hadis için bkz. 380 No. lu dipnot. Hadisin çe ş itli rivayetİeri vardır. Bunlardan biri ş öy-
ledir: "Bizden bir hadis i ş iten, onu hıfzeden, sonra da ba şkalarına tebliğ  eden kimsenin yüzünü 
Allah ak etsin". 

771. Bkz. es-S ıryüti, Tedrib, s. 333. 
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MUIJALEFET—Ister zay ıf olsun, ister güvenilir olsun, bir râvinin 
kendinden daha güvenilir ravilerin rivayetine ayk ırı  olarak hadis nak-
letmesine muhalefet denilmiş tir. Muhalefetin, daima bir ravinin vehim 
ve hatas ı  neticesinde meydana gelmesi dolay ı s ıyle, o ravi, bu vehim 
hatas ından dolayı  mecrûh, muhalif olarak rivayet etti ğ i hadis de mer-
dud ve zayıf addedilir. 

Muhalefet, çe ş itli ş ekillerde vukubulur ve gerek muhalif olarak riva-
yet edilen hadis ve gerekse bu hadisin muar ı zı  olan diğer hadis, muhalefe-
tin vukuu ş ekline göre de ğ i ş ik isimler afir. 

Eğer ravi, gerek ravisinin zabt ı  yönünden ve gerekse turukunun 
çokluğu yönünden daha üstün durumda olan bir rivayete muhalif 
rivayette bulunursa, üstün durumda olan rivayetin tercih edilmesi 
tabiidir. Bu muhalefet, ayn ı  hadisin birbirinden farkh iki rivayeti için 
söz konusudur. Bu bak ımdan, kendinden daha güvenilir olan râvilerin 
rivayetine muhalefet eden ravi, yine de güvenilir bir kimse ise, hadisine 
ş dz adı  verilir (Bkz. Ş az). Turukunun çoklu ğu veya diğer tercih sebep-
lerinden herhangi birisi ile daha üstün durumda bulunan ve bu sebepten 
tercih edilen mukabil hadise de mahfüi denir (Bkz. Malı fai). 

Güvenilir ravilere, rivayetiyle muhalefet eden ravi zay ıf bir kimse 
ise, hadisi munker'dir (Bkz. Munker). Güvenilir raviler taraf ından ri-
vayet edilen ve munkerin mukabili olan di ğer hadis ise ma`raf ismini 
almış tır (Bkz. Macrüf). 

Muhalefet, alefet, bazan ravinin, rivayet etti ğ i hadisin isnadında yaptığı  
değ iş iklik sebebiyle vukubulur. Mesela bir cemaat, muhtelif isnadlarla 
bir hadis rivayet eder. Bir ba şka ravi de, bu cemaattan ayn ı  hadisi, 
cemaattan yaln ız birinin isnad ında birle ş tirerek rivayet eder; fakat 
isnadlar aras ındaki ihtilaf' belirtmez. Bu suretle rivayet etti ğ i hadisin 
isnadı , mezkür cemaat ın her ravisinden ayr ı  ayrı  hadisi rivayet edenlerin 
isnadına muhalif olur. isnadında muhalefet dolay ı s ıyle böyle bir değ i-
ş ikliğe uğramış  olan hadise mudrecu'l–isnad denir (Bkz. Mudrecul-
isnad). 

Muhalefet, bazan da, ravinin, rivayet etti ğ i hadisin metnine o ha-
&ten olmayan bir söz ilave etmesiyle meydana gelir. Bu sözün ilavesi, 
çok defa, ya hadisin getirdiğ i hükme dikkat ı  çekmek gayesine matüf 
olur ve ravi, bu maksatla sarfetti ğ i sözü hadisin metninden ay ırt etmez. 
Bu suretle, hadisini dinleyenler üzerinde, kendi sözünün de hadis met-
ninden olduğu zannını  uyandırır. Yahut hadis metninde geçen garib 
bir kelimenin ş erh ve izah', yahutta metinden hüküm istinbat ı  gayesine 
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mataf olur. Fakat bu ilâveler her ne maksatla yap ı lmış  olursa olsun, 
râvinin bu ilavelerini ihtiva eden rivayeti ile, bu ilâveleri yapmayan ra-
vilerin rivayetleri aras ında muhalefet has ıl olur. Bu çe ş it ilâveleri ihtiva 
eden hadislere mudrecu'l–metn adı  verilir (Bkz. Mudrecu'l–metn). 

Bazan râvinin, isnaddaki baz ı  isimlerde ve metnin baz ı  ibareleri 
arasında yaptığı  takdim ve tehirler dolayı sıyle muhalefet has ıl olur. 
Râvi isimleri veya ibareleri takdim ve tehire u ğ ramış  olan hadislere 
maklüb denir (Bkz. MalOüb). 

Bazan muhalefet, râvilerinin muttas ıl olalı  bir isnad ın ortas ında 
yaptığı  râvi ziyadesiyle has ıl olur. Bu ziyadeyi yapmayan ravi, yapan 
râviye nisbetle daha titiz ve daha dikkatli olsa bile, ziyadenin bulun-
duğu yerde se ına'a kesinlikle delâlet eden senzictu veya ahberani 
gibi bir tabir kullanmad ıkça, ziyadeyi yapan râvinin rivayeti tercih 
olunur. İ snadında böyle ziyadeleri ihtiva eden hadislere el–mezld fi 

(muttas ı l isnadlarında ziyade edilmi ş  hadis) denir. 

Bazan da muhalefet, metin içinde herhangi bir kelimenin yaz ılış m-
daki bir değ işme ile meydana gelir. Kelimedeki bu de ğ işme, ya herhan-
gi bir harfin noktas ına nisbetle olur ve hatt ın ş ekli bozulmaz; yahutta 
bazı  harfler yer de ğ iş tirmek veya yerlerine ba şka harfler konmak sure-
tiyle olur. Tabiatiyle harflerdeki bu de ğ iş iklik yaz ının ş eklinde de bir 
değ iş ikliğ in meydana gelmesine sebep olur. Yaz ının ş ekli değ işmeksizin 
yalnı z noktaya nisbetle vukua gelen de ğ iş ikliğ i muhtevi hadise mu ş alt-
Itaf, hat ş eklindeki değ iş ikliğ i ihtiva eden hadise ise mutıarref adı  veri-
lir (Bkz. Adı  geçen tabirler). 

Hadislerin metin ve isnadlar ında, râvileri tarafından yapılan bu 
çeş itli değ iş iklikler, rivayetlerin; ın, bu değ iş iklikleri ihtiva etmeyen di-
ğ er rivayetlere muhalif olarak gelmesine yol açar. Bu bak ımdan, yukarı da 
da i ş aret olunduğu gibi, hadisçiler, daima sahih olarak gelen rivayetleri 
tercih etmek zorunda kalm ış lardır. Ancak, birbirine muhalif olarak 
gelen iki rivayetten birini tercih etmek, bazan her iki rivayetin de ayn ı  
derecede bulunmas ı  dolayı sıyle mümkün olmamış tır. Bu takdirde hadis 
mu4arib addedilmiş  ve iki rivayetten birinin tercihini mümkün k ılacak 
herhangi bir karinenin veya onu takviye edecek di ğ er bir sahilı  isnadın 
zuhuruna kadar o hadisle amel edilmemi ş tir. 

MUHARREF—Talırif bab ından ism–i 	manâs ında tahrif 
edilmiş , veya harf ve yaz ı  ş ekli değ iş ikliğe uğ ramış  kelime veya ibare- 
lere muharref denilmi ş tir. Mesela bir ibare içinde geçen mahrüm keli- 
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mesi, bir hata neticesi merlı tim olarak okunur ve yaz ılırsa, o ibare mu- 
harref olur; yani tahrife, veya yaz ı  ş ekli değ i ş ikliğe uğ ramış  demektir. 

Hadisler arasmda bu türlü de ğ iş ikliğ e u ğramış  olanlar ına çok rastla-
nır. Ancak hadis imamları  bu değ iş iklikleri i ş aret ederek kelimenin do ğ ru 

olan ş eklini göstermi ş lerdir. 

Burada şunu da kaydetmek gerekir ki, gerek el–Hakim en–Ney-
sMiri ve Ibnu' ş–ş alab, ve gerekse en–Nevevi ve onun ş arihi es–Suy ılti, 
yaz ı da ş ekil değ i ş ikliğ i ile meydana gelen muharref hadisleri, sadece 
harflerin nokta de ğ iş ikliğ ine uğ ramas ıyle meydana gelen mu ş ahhaf 

hadisler içerisinde mütalaa etmi ş ler ve hepsine birden mu şahhaf demiş -
lerdirn2 . Bununla beraber İ bn Hacer, mu ş abbafı  iki kısma ayırarak, 
yukar ıda da i ş aret etti ğ imiz gibi, ş ekil ve hat de ğ iş ikliğ ine uğ ramış  
yaz ılara muharref, yaln ı z nokta de ğ iş ikliğ ine uğ ramış  yazılara da mu-
ş ahhaf ad ını  vermi ş tiM3 . 

MUHAZRAM—Mulı a?ram, câhiliye devrinde ya ş ayan, Hazreti 
Peygamberin devrini de idrak eden ve fakat onunla sohbeti bulunma-
yan müslümanlara verilmi ş  bir isimdir. Kelimenin lugat manas ı  çe ş itli-
dir. Mesela tlarama'/–uzne denir ki "kula ğı  kesti" manas ıyla gelir. Bu 
manada ncilsatun muhav-am "kulağı  kesilmiş  deve" tabiri kullan ı lı r. 
Yahut labmun mulıwam denir ve etin erkek veya di ş i hayvan eti olup 
olmadığı nın bilinmediğ i kasdedilir. Keza mulı cı v-am tabiri de 
suyun ne tatlı  ne acı  olduğuna delâlet eder. Babas ı  beyaz, kendisi siyah 
olan çocu ğa da mullaram denilmiş tir. 

Câhiliye ve İ slam devirlerini idrak etmi ş  olmakla beraber, Hazreti 
Peygamberle sohbetleri bulunmayan ve onu hiç görmeyen kimselere 
de muhazram tabirinin isim olarak verilmesi, ş üphesiz, yukar ıda zik-
rettiğ imiz lugat manalar ından birine uygun dü ş er. Fakat bu isim, 
hangi manâdan alınmış  olursa olsun, ıtlak olunduğu kimselerin tarifi 
hususunda hadisçilerle lugatç ılar aras ında bazı  görüş  ayrılıklarının bu-
lunduğu anlaşı lmaktadır. Lugatç ılara göre mulı a?ram, yar ı  ömrünü 
câhiliye, diğer yar ısını  da ister sahabeyi idrak etsin ister etmesin, İ s-
lam devrinde ya ş amış  olan kimsedir. Hadisçiler nazar ında ise, Mekke 
fethinden önce kendi kavmini veya ba şkalarmı  küfür halinde idrak eden 
kimsedir. Zira Araplar fetihten sonra islam'a tamamen dahil olmu ş -

lar ve câhiliye ismi bundan sonra üzerlerinden kalkm ış tır. Nitekim Mus- 

772. Bkz. 	 Mdrifet 	 s. 146-152; Ibnu's— Ş aMb, 	 s. 

252-256; es—Suyfnti, Tedrib, s. 385. 

773. 1bn Hacer, Nuljbetu'l—fiker ş erhi, s. 64. 
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lim'e göre Bu ş eyr İ bn (Amr Hicretten sonra dünyaya geldi ğ i halde 
muljazram sayılmış tır774. Lugatç ılar ise, hadisçilere göre sahabi olan 
Hakim İ bn I-J ızam' ın mutı a?;ram olduğunu söylemiş lerdir. 

Muslim İ bnul--klaccac yirmi muhazram ismi saym ış , es—SuyatT 
bunlara baş ka isimler de ilave etmi ş tir"'. Es—Sur-4'1'11in el—qraVden 
naklen verdi ğ i bu isimler yan ında"' muha?ram olarak zikredilen daha 
bir çok kimse vard ır. Bunların hepsi de Hazreti Peygamberi görmek 
şerefine nâil olmad ıkları  için tabi(andan addedilmi ş lerdir. 

MUUKEM--- Hazreti Peygamberin hadisleri aras ında, bazan manâ 
yönünden birbirine z ıt, veya birbirini nakzeder görünen sözlerin yer ald ı -
ğı  görülür. Say ıları  fazla olmasa bile bu çe ş it hadisler hakkındaki hüküm, 
basit bir tenekuz iddias ıyle bunların reddedilmesinden ibaret de ğ ildir. Bu 
hadislerin hepsinin de bir hikmete mebni olarak ve insanlar ın mesali-
hine uygun bir ş ekilde Hazreti Peygamberden geldi ğ ine şüphe yoktur. 
Bu itibarla hadis ulemas ı , zâhiri tenakuza delâlet eden bu hadisler ara-
sında cem ve telif yaparak, onlar ın aslında birbirini nakzeden mana-
larda olmadığı nı  isbat etmi ş lerdir (Bkz. Mutıteliful—liadis). 

Ancak bunlar aras ında cem ve telifi mümkün almayan baz ı  hadis-
ler daha vard ır ki, bunlar ın Hazreti Peygamberden vürild tarihleri 
tesbit edilmek suretiyle tarih yönünden mukaddem olanlar ın mensah, 
muahhar olanlar ın da nâsih olduklarına hükmedilmiş tir (Bkz. Nesb. 
Mensiih). 

Bununla beraber, Hazreti Peygamberden gelen ve zâhiri tenakuza 
delâlet eden hadislerin büyük bir yekün tutmad ığı m burada bir daha 
kaydetmek gerekir. Ciltleri dolduran ve yüzbinleri a ş an hadis metin-
leri, yine de her biri bir hikmete mebni olarak vârid olan ve zâhiri te-
nakuza delâlet eden bu türlü hadislerdeki muarazadan salimdir. 

İş te hadis ı stılahmda, hiçbir ş üphe ve tereddüde yer vermeksizin 
alınıp amel edilen ve her türlü muarazadan salim bulunan bu hadislere 
muhkem denilmiş tirm. 

774. Bkz. es—Suyüti, Tedrib, s. 419. 

775. Bkz. Tedrlb, s. 420. 

776. Bkz. 	 et—Takyld ve7—izah, s. 282. 

777. Nitekim Allah Ta`illû da Kur'âm Kerimde Kur'ân âyetlerinin bir k ısmını  muhkem olarak 
isimlendirmiş , muhtelif manâlara gelmesi muhtemel olan âyetlere de mute ş abih adım vermi ş tir. 
Kur'âm Kerimde bu konu ile ilgili olarak gelen ûyet, meâlen şöyledir: "Sana Kitab' ı  indiren 

O'dur. Bu Kitab'm âyetlerinden bir k ısmı  muhkem olup, bunlar Kitab' ın temelidir; di ğerleri ise 

mute ş abihtir" (Al—i `Intrân sûresi, 7). 
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MUUTELİ F—(Bkz. Mu'telif). 

MUHTELİ FU'L-1.1ADIS —Hadis ilminin en önemli konular ından 

biri olan mulıtelifu'l–hadis, iki hadisin manâ yönünden zâhiren birbirine 
z ı t olarak vârid olması  halinde aralar ında cem ve telif yap ılması , ya-

hut iki hadisten birinin tercihiyle di ğerinin terki ve tercih olunanla 
amel edihnesidir. Konunun önemi dolay ı sıyle, zâhiri tearuza delâlet 

eden hadisler aras ındaki cem ve telif, yahut birinin di ğerine tercihini 

gerektiren vas ıflar ı  teş his ve tesbit, ancak, hadisle f ıkıh ilimlerine vak ıf 
ve hadislerin inceliklerini kavram ış  olan usul imamlar ına müyesser ol-

muş tur. 

Bu konuda ilk kitap telif edenlerin ba şı nda me ş hur imam Muham-

med İ bn İ dris e ş–ş afi(1. gelir. E ş–Ş afici bu telifinde birbirine z ıt manalar-

da vârid olduğu ileri sürülen hadislerin cem ve telifinde takip etti ğ i usille 

ait baz ı  bilgiler vermi ş , bu çe ş it bazı  hadisleri de biraraya getirmi ş tir"' 

Bu konuda kitap telif edenlerden biri de ibnKuteybe (213-2 76)dir. 
Te'vIlu mulı telifi'l4adis ad ını  verdiğ i bu kitapta İbn Kuteybe, en–Neve-

vrnin ifadesine göre, bu bölüme girebilecek hadisleri toplad ığı  kadar, 

uygun olmayanlara da yer vermi ş ; bu bölüme girmesi gereken bir çok 
hadisi de dış arıda b ırakmış tır779 . Daha sonra İbn Cerir et–Taberi (224– 

310) ayn ı  konuda bir kitap telif etmi ş , Ebfı  Ca<fer Ahmed İbn Muham-

med et–Talı a. vi (235-321) nin Muş kilu'l–iisiir'ı , cOsm5.n İbn Sa`id ed-

D'arimi (200-280) nin, yine ayn ı  konudaki kitab ı  ş öhret kazanm ış t ır. 

Zahiri manas ı  tearuza delâlet eden ve muhtelif adını  alan hadisler, 

umumiyet itibariyle iki k ısma ayrılırlar. Birincisi, birbirine muhalif 

görünenler aras ında cem ve telifi mümkün olanlar. Di ğ eri ise, aralarında 

nesh bahis konusu olmadığı  bilindiğ i takdirde, ravilerinin s ıfat ve dere-

celeri gözönünde bulundurularak tercih olunabilenlerdir. Bu taksime 
göre, Hazreti Peygamberden sahih olarak gelen hadisler aras ında gerçek 

bir tearuzun, ancak nesh bulundu ğu zaman söz konusu edilebilece ğ i 

anla şı lır. Nesli, ş er`i bir hükmün tatbikattan kald ırılması  ve onun yerine 

başka bir hükmün vazedilmesidir (Bkz. Nesli). Gayet tabiidir ki, ilk 
hükmü getirmi ş  olan nass ile, bu nass ın hükmünü iptal eden ve onun 

yerine vârid olan hükmün nass ı  aras ında söz konusu tearuz veya tena-

kuz bulunacakt ır. Fakat nesh söz, konusu olmad ığı  zaman hadisler ara-

sındaki tearuz ve tenakuzdan da söz edilemez. Nitekim e ş–Ş afig, za- 

778. Bkz. 	Kiti-ıbu'l—umm, VII. 2-413 hamisi. 

779. Bkz. es—Suyüti, Tedrff,, s. 387. 
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hiri tearuza delâlet eden hadisler aras ındaki bu ihtilafın sebeplerine i ş a-

retle, Hazreti Peygamberden birbirini nakzeden hadisler vârid olmad ığı nı  
aç ıklamış 780, Muhammed İbn İ slı âk İbn Iluzeyme de "birbirine z ıt iki 
hadisin varolduğunu bilmiyorum. Her kimde böyle hadis varsa getir-
sin, aralar ını  telif edeyim" dem.i ş tir781 . 

Zâhiri manalar ı  tearuza delâlet eden, fakat aralar ında cem ve telif 
yapılmak suretiyle gerçekte böyle bir tearuzun bulunmad ığı  anla şı lan 

iki hadise misal olarak /61 cadvâ hadisi firre mine'l—mczümi hadisi783 

 zikredilebilir. Hazreti Peygamber birinci hadiste "sirayet yoktur" bu-
yurmu ş , ikinci hadiste ise "cüzaml ı dan kaçmay ı" emretmiş tir. 

Her iki hadis de sahihtir ve zâhiri manalarmda bir tearuzun bu-
lunduğu âSikardır. Bu tearuz, sirayetin nefiy ve isbat ındad ır. Çünkü 

Hazreti Peygamber, bir hadisiyle hastal ıkların, hastal ıklı  kiş ilerden 
sağlam kiş ilere geçmiyece ğ ini belirterek sirayeti nefyederken, di ğer 

hadisiyle cüzamlıdan kaçmayı  emrederek sirayeti isbat etmi ş tir. Bununla 
beraber hadis ulemas ı , iki hadis aras ını  çeş itli yollardan cem ve telif 
etmi ş ler ve aralar ında bir tenakuzun bulunmadığı nı  ortaya koymu ş -
lardır. Onların bu cem ve telifi ş öyle özetlenebilir: 

1. İ bnu's—ş al'atı 'm da i ş aret etti ğ i gibi', hastal ıklar, tabiatlar ı  
itibariyle sirayet edici de ğ illerdir; fakat Allah Ta'ala, bir hastal ığ a müb-
tela olan kimsenin sa ğ lam kimse ile temasını , hastalığı n sağ lam olana 
geçmesi için bir sebep k ılmış t ır. Bu itibarla Hazreti Peygamber, birinci 
hadisi ile, câhiliye Arab ınııı , hastal ıkların tabiatlar ı  itibariyle sirayet 

780. Bkz. eş-Ş ffri, 	 s. 210 vd. 

781. Bkz. es-Sur-4i, Tedrib, s. 387. 

782. Hadisin çe ş itli rivayetleri vard ır. Muslim'deki bir rivayet şöyledir: 'An Ebi Hureyre: 

Hine köle Rasulu'llah (s. a. s.) "Iâ cadvâ ve lâ ş afer ve Iri hâme" felsâle a`râbiy: Yâ. Rasüla'llah 

femâ bâlu'l-ibili tekünu fi'r-remli ke'e ımehrı 'i-iıbâcu, feyeePu'l-baciru'l-ecrebu feyedhulu 

flhö feyucribuhâ kullehâ? Köle: Femen a`da'l-evvele?". 

"Ebu Hureyre'der ı  rivayet edilmi ş tir• Hazreti Peygamber: Hastah ğm bizzat sira-

yeti yoktur. Safer'in hurmeti yoktur. Bayku ş  ile te şe'unı  de yoktur, dedi ğ i zaman bir çöl Arab ı  
ş öyle hitap etti: Yâ Rasulallah, öyle Ise, benim geyikler gibi sa ğ lam ve temiz develerime ne der-
sin? Uyuzlu bir deve gelip de sa ğ lam develer aras ına girince onlar ın hepsini uyuz ediyor? Haz-
reti Peygamber arâbiye ş öyle dedi: Ya ilk uyuz deveye bu hastal ığı  kim sirayet ettirdi?". Ha-

disin metni için bkz. Ş cılı ffi, IV. 1742. Hadisin el-Buhâri rivayeti için bkz. Ş ahiti, VII. 19. 

Hadis metninde geçen `advCı  kelimesi, hasta olan bir kimse ile temas eden sa ğ lam ki-

ş iye aym hastalığı n geçmesi demek olan i<dirdan isimdir ki hastal ığ m sirayeti manâsum gelir. 

Hazreti Peygamber WadvCı  sözü ile sirayeti nefyetmi ş  olmakta, yani hastalığı n kendi kendine 

geçmiyece ğ ini bildirmektedir. 

783. Bkz. el-Buhâri, 5414, VII. 17. 

784. Bkz. 	 s. 257. 
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ettikleri inanc ını  nefyetmi ş , ikinci hadisinde ise sebep itibariyle isbat 
etmi ş tir. 

2. İ ki hadisin telifi İbn IIacer'e göre biraz daha farkl ıdır: Hazreti 

Peygamberin sirayeti nefyi, umum üzere bakidir; yani ne tabiat ı  iti-
bariyle ne de sebebiyet dolay ısıyle sirayet söz konusudur. Nitekim 
Hazreti Peygamber bir hadisinde "bir ş ey bir ş eye sirayet etmez" bu-
yurmakla ve keza cerebe yakalanm ış  bir devenin sa ğ lam develer ara-
sına girerek onlara da ayn ı  hastalığı  aşı ladığı nı  söyleyen bir ârâbiye 
"o halde ilk deveye bu hastal ığı  kim sirayet ettirdi?" demekle, sirayeti 
kâmilen nefyetmi ş  ve hastalığı n, birinci devede oldu ğu gibi ikinci devede 
de Allah Tacâlân ın takdiri ile ba ş ladığı nı  ifade etmek istemi ş tir. 

Cüzamlı  hastadan kaçmakla ilgili olarak gelen emir ise, sedd—i 
zerayi cümlesindendir; yani, sa ğ lam kiş inin, hastahkh ki ş i ile teması  
neticesinde hastal ığı n diğ erine sirayet etti ğ i vehmini önlemek ve Allah' ın 

takdiri ile ba ş ladığı nı  hatırdan ç ıkarmamak gayesine matuftur. Zira 
insan, hastalığı n temas neticesi sa ğ lam insana geçtiğ ine itikad etmekle 
Allah' ın takdirini unutur ve bunun d ışı nda hastal ık veren ba şka kudretler 

ihdas etmek suretiyle günahkâr olur 785 . 

3. R41' Eb ıl Bekr el—B4111ânrnin telifine göre, birinci hadiste 
sirayet umumi manâda nefyedilmi ş  olmakla beraber, ikinci hadiste 
cüzam ve benzeri hastal ıklar için isbat edilmiş tir. Bu bakımdan sirayetin 
isbatı  umumi nefiyden tahsis manâsmdad ır. Buna göre her iki hadisin 
manâs ı , cüzam ve benzeri hastal ıklar müstesna, di ğerlerinde sirayet 
yoktur. Bu sebeple cüzam ve benzerlerinden aslandan kaçar gibi kaç-
mak gerekir7". 

4. Bir görüş e göre de cüzamdan kaçmakla ilgili olarak gelen emir, 
bu hastalığ a yakalanm ış  olan kimselerin hatırlarına riayet etmek ga-
yesine matuftur. Zira mecziım, sıhhatli kimseleri gördüğü zaman, must-
betinin büyüklüğünü anlar ve ı zt ırab ı  çoğahr. Hazreti Peygamber 
4Gmeczündara devaml ı  bakmayınız" meâlindeki bir hadisi ile de bunu 
ortaya koymu ş tur787 . 

Zâhiri manâlar ı  arasında tearuz bulunan iki hadisin cem ve telif 
yolları  ile ilgili olarak zikredilen bu misaller, asl ında mezkür had'isler 

aras ında böyle bir tearuzun bulunmad ığı nı  belirtmek gayesine matuf- 

785. İbn Hacer'in iki hadis aras ındaki bu telifi için bkz. N ıthbetu'lliker ş erhi, s. 48. Keza İ bn 

klacer'den naklen: Es—Suyili, Tedrib, s. 388. 

786. Es—Suyni, Tedrib, s. 388. 

787. Aynı  yer. 
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tur. Önemli olan mesele, hadislerin ifade etmek istedikleri manay ı , 
daha doğrusu Hazreti Peygamberin bu hadislerle murad etti ğ i nı  anayı  
ve hadislerin vürâcluna sebep olan hâdiseleri iyice bilebilmektir. Bunlar 
bilindiğ i takrirde birbirini nakzeder , mahiyette olan hadisler aras ında 
tenakuz bulunmad ığı  kolayca anla şı lmış  olacakt ır. 

Bununla beraber, hadis ulemas ının, birbirine muarız manâlarda 
vârid olan baz ı  hadislerin cem ve telifinde âciz kald ıkları  görülür. Bu 
hadisler aras ında nesh de söz konusu olmay ınca, hadislerden hangisiyle 
amel etmek gerekti ğ i hakkında hüküm vermek güçle ş ir. Fakat bu güç-
lük, bu gibi durumlarda hadislerden birinin tercihi ile ortadan kald ırıl-
mış t ır. Ş u var ki bu tercih, geli ş igüzel değ il, bir tak ım kaidelere ba ğ lı  
kalı narak yap ı lmış tır. Mesela birbirine z ıd manâlarda varid olan iki 
hadisten hangisinin ravileri, di ğerinin râvilerine nisbetle daha titiz ve 
daha dikkatli ise, bu dikkat ve titizlik, o hadisin tercih edilmesinde ara-
nılan ş artlardan biri olmu ş tur. Yahut hangi hadis daha fazla isnadla 
rivayet edilmi ş  ise, bu isnad çokluğu, yine tercih sebeplerinden biri 
sayılmış tır. El—Ptibc1r ve'l—mensg ı  adlı  kitab ında 

bu sebeplerden elli tanesini zikretmi ş tir. E—Suy ılti'nin yedi grup 
içinde zikretti ğ i bu tercih sebepleri ş öyle özetlenebilir. 

1. Ravinin haline taalluk eden tercih sebepleri: Ravilerin çoklu ğu: 
Bir hadisin râvisi ne kadar çoksa, o hadise vehim veya yalan kar ış ması  
ihtimali daha azdır. Bu sebeple râvisi çok olan hadis, daha az ravi ta-
rafından rivayet edilmi ş  olan hadise tercih edilir. 

Bir hadisin isnad ında yer alan ravi say ısının azlığı : Bu gibi isnad-
lara eı ti, adı  verilir (Bkz. Inu ıı , yani hadisin, araya fazla kimse 
karış madan daha kısa yoldan rivayet edilmesi, hadise vehim ve yalan 
karış masını  önleyen en önemli âmillerden biridir. Bu bak ımdan, isnad ı  
al' olan hadis, isnadı  nazil olan hadise tercih edilir. 

Ravilerin fıkhı : Hadis ister manâ ile, ister laf ız ile rivayet edilmi ş  
olsun, râvisi fakih olan hadis, avamdan herhangi bir kimsenin rivayet 
ettiğ i hadise tercih olunur. Çünkü fakihin rivayetinde vehim ve hata 
ihtimali diğerine nisbetle daha azd ır. 

Ravinin nahiv kaidelerine vakıf olması : Dili iyi bilmesi, hafıza kud-
retinin üstünlüğü, hadise itina ve ihtimam göstermesi yönünden zab.' 
tının üstünlüğü, ş öhreti — çünkü ş öhret, takva gibi, ş ahsı  yalan söy-
lemekten ahkor — keza ravinin takvas ı , itikad yönünden tam olması , 
yani mubtedi` olmamas ı , hadis ehli ve di ğ er ulema ile devaml ı  sohbeti, 
erkek olması  —yani iki mütenakı z hadisten birinin râvisi erkek, di ğeri- 
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nin râvisi kad ın ise, birincisinin rivayeti tercih olunur — keza râvinin 
hür olmas ı  — bu da, köle olan bir râvinin rivayetine tercih sebebidir-
ravinin neseb yönünden me şhur olmas ı , isminin, aralar ında ayırım ya-
p ılmas ını  güçle ş tirecek zay ıf bir râvi ismi ile kar ış mamas ı , isminin tek 
olması , müracaat edece ğ i kitab ı  bulunmas ı , adaletinin tezkiye ile sabit 
olana kar şı  ihbar yolu ile sâbit bulunmas ı , rivayetiyle amel edilmi ş  
olmas ı , muarı z ının, tezkiye eden taraf ından haberiyle amel ol ımmama-
sma karşı lık diğerinin haberiyle amel olunmas ı , adaleti üzerinde ittifak 
edilmesi, tadil sebeplerinin zikredilmi ş  olmas ı , tezkiye edenlerinin çok 
olması , keza tezkiye edenlerinin ulemadan olmas ı , râvinin nakletti ğ i 
haberle ilgili vak'aya bizzat ş ahid olması  — mesela Hazreti Peygamberin 
zevcesi Umm Seleme'nin cünüb olarak gecelemekle ilgili haberi, buna 
muarız olarak el—Fazl İ bn 'Abbas tarafından nakledilen habere tercih 
edilir; çünkü Umm Seleme, bu konuda el—Fazl İ bn (Abbas'a nisbetle 
daha bilgilidir — râvinin islam'a muteahh ır olarak girmi ş  olmas ı  — baz ı -
ları  bunun aksini ileri sürmü ş lerdir; çünkü mutekaddim olan ın asalet 
ve marifeti daha kuvvetlidir. Fakat mütekaddim olan ın ölümü, Islam'ı  
müteahhır olana nisbetle teahhur ederse rivayeti tercih olunmaz; çünkü 
bu durumda islam' ı  mütekaddim olan râvinin rivayetinin di ğ erine nis-
betle teahhur etmi ş  olması  ihtimali vardır. Bununla beraber mütekad-
dim olanın rivayetlerinin di ğerinden mukaddem oldu ğu bilinirse, mü-
tekaddimin hadisi tercih olunur. 11:ayinin hadisini dikkat ve titizlikle 
ara ş tıranlardan olmas ı  ve ushlbünün güzelli ğ i; râvinin muar ı zına nis-
betle ş eyhine daha çok mülâzemet etmesi, kendi ülkesinin ş eyhlerinden 
hadis iş itmi ş  olması , hadis al ırken ş eyhini bizzat mü ş ahede etmi ş  ve 
onunla konu ş muş  olmas ı , mana ile rivayeti tecviz edenlerden olmamas ı ; 
sahabinin büyüklerden olmas ı ; hadis 4çziye ile ilgili ise, râvisinin <Ali 
İ bn Ebl Talib olması ; helal ve haramla ilgili ise Mucaz'dan, fera'izle 
ilgili ise Zeyd'ten gelmi ş  olması ; isnad ının Hicazi olması , yahut ravi-
lerinin tedlise r ıza göstermeyen bir ülkeye mensup olmalar ı  . . . bunların 
hepsi de hadisin tercih edilmesinde gözönünde bulundurulan ve râvinin 
haline taalluk eden sebeplerdendir. Bu halde bulunan râvilerin hadl-
leri, ayn ı  halde bulunmayan râvilerin n ıuarız olarak rivayet ettikleri 
hadislere tercih olunur. 

2 . Hadis tahammülü ile ilgili tercih sebepleri: Bühl ğ  çağı ndan sonra 
hadis alanların hadisleri, bazı sını  bühlğ  çağı ndan önce, baz ı sını  da bu 
çağ dan sonra alanlar ın hadislerine tercih olunur; çünkü bu ikincilerin, 
bülûğdan sonra alm ış  oldukları  hadisleri de büh'ığ dan önce alm ış  olma-
ları  ihtimali vard ır. Halbuki bülüğclan sonra hadis tahammül eden kim-
se, zabt yönünden daha kuvvetlidir. 
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Râvinin, şeyhinden semâ yolu ile aldığı  hadis, arz yolu ile alan diğ er 
râvinin hadisine, yahut arz yolu ile ald ığı  hadis, kitabe veya münavele, 
yahut vicâde yolu ile alan râvinin hadisine tercih edilir 

3. Rivayet keyfiyeti ile ilgili tercih sebepleri: Lafzan rivayet edi-
len hadis, manâ yolu ile rivayet edilen hadise, sebeb—i vürtidu zikredilen 
hadis, sebeb—i vürûd zikredilmeyen hadise tercih olunur; çünkü râvinin 
hadisin sebebini bilmesi, onun hadise kar şı  olan titizli ğ ine delâlet eder. 
Râvisi tarafından hadis üzerinde tereddüde dü şülmemesi, hadisin badde-
şencl ve semictu gibi ittisale kesinlikle delâlet eden tabirlerle rivayet edil-
mesi, ref`i veya vasl ı  üzerinde ittifak edilmi ş  olması , isnadmda ihtilâf, 
yahut lafzmda izt ırab olmamas ı , hadislerden birisi me ş hur iken diğeri-
nin aziz veya garib olmas ı , yahut birisi aziz iken di ğ erinin garib olmas ı  
da rivayet keyfiyeti ile ilgili tercih sebeplerindendir. 

4. Hadisin vüdıd vaktiyle ilgili tercih sebepleri: Medeni olan hadis 
mekki olana, tahfifi ihtiva eden hadis, teahhura delâlet etmesi dola-
yı sıyle, ş iddeti ihtiva eden hadise tercih olunur Çünkü Hazreti Peygam-
ber, islâm' ın ilk devirlerinde, yani Mekke devrinde müslümanlar ı  câ-
hiliye âdetlerinden uzakla ş tırmak için daha ş iddetli bir dil kullanmış , 
fakat sonralar ı  buna lüzum kalmad ığı  için daha yumu ş ak olmaya mey-
letmiş tir. Keza islâm' ın geli ş inden sonra tahammül edilen hadis, is-
lâmiyetten önce tahammül edilen hadise, vürûd tarihi zikredilmeyen 
hadis, vürûd tarihi mütekaddim olarak zikredilen hadise, Hazreti Pey-
gamberin vefat ına yakın bir tarihte vürûd eden hadis, tarihsiz hadise 
tercih edilir 

5 . Hadisin lafz ı  ile ilgili olan tercih sebepleri: Lafızlar ı  hâssı  ifade 
eden hadis, âm olarak gelen hadise; âm olarak gelen ve tahsis olunma-
yan hadis, tahsisten sonra sâir ferdlerine delâletinin zarfh ğı  dolar-
sıyle tahsis olunana; mutlak, bir sebep üzerine vârid olana; hakikat 
mecaza; hakikata benzeyen mecaz, benzer olmayan mecaza; şer'l olan 
olmayana tercih edilir 

6 . Hüküm yönünden olan tercih sebepleri:Tahrime delâlet eden, yani 
bir ş eyi haram kılan hadis, onu mubah kılan hadise, ihtiyat ı  gerektiren 

bir meselede ş iddet getiren hadis, hafife, haddin nefyine delâlet eden 
hadis, haddi getiren hadise tercih olunur. 

7. Hârici tercih sebepleri: Kur'ân ı  Kerimin zâhirine, yahut bir 
başka sunnete, kıyasa, ümmetin veya Hulafa—i Râ ş idinin amel ve tat-
bikat ı  olan diğer bir rivayetle takviye edilen, yahut getirdi ğ i hükümle 
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müttefik bir benzeri olan, yahut Ş eytı an(el-Bul,ı ari ve Muslim) taraf ından 

ittifakla nakledilen hadis, bu evsafta olmayan hadise tercih olunur 788 . 

MUK7kBELE — Lugatta bir ş eyi bir ş eyle yüzyüze getirmek veya 

karşı laş tırmak manas ına gelen mukabele kelimesi, hadis ı stı lahında, 

hangi suretle istinsah edilmi ş  olursa olsun, hadis yaz ılmış  bir kitab ın 

nüshas ım, o hadisleri rivayet eden ş eyhin as ıl (orijinal)nüshas ı yle kar-

şı laş tırmak ve mevcut hatalar ı  bu asla göre tashih etmekten ibarettir. 
Bir hadis talebesinin, herhangi bir ş eyhten yazmış  olduğu hadisleri, 

daha doğ rusu bu hadisleri ihtiva eden nüshas ım, ş eyhin asl ı  ile muka-

bele etmedikçe — ş eyh o talebeye mezkûr hadislerin rivayeti için ica-
zet vermi ş  olsa bile — bunlar ı  rivayeti caiz olmaz. Şu var ki, talebenin 

elinde bulunan nüshadaki hadisleri rivayetinde aslolan husus, bu ha-
dislerin hatadan salim olarak yaz ılmış  ve yine hatadan salim olarak 
rivayet edilmiş  olmalarıdır. Bu itibarla mukabele, hadis nüshas ının asla 

(orijinal nüshaya) uygunlu ğunu kontrol ve görülecek hatalar ı  tashih 

etmek için ba şvurulan bir usûldür. Bunun bir ba ş ka yönü de, nüsha-

nın, ş eyhin aslı  ile mukabele edilmese bile, her halde ş eyhe okunmas ı  
veya arzedilmesidir (Bkz. `Arz). 

Hadis talebesi, kendi nüshas ını  ş eyhin nüshas ıyle mukabele edip 

hatalarım düzeltebilece ğ i gibi, aynı  hadislerin ş eyhe bir ba şkası  tara-

fından okunması  halinde de bu tashih i ş ini yapmas ı  mümkündür. Keza 

mukabelenin bizzat nüsha sahibi taraf ından yapılması  da ş art değ ildir. 

Güvenilir bir kimse bu mukb- beleyi yapabilir. 

Ş art olmayan di ğer bir husus da, mukbelenin, ş eyhin nüshas ıyle 

yap ı lması  keyfiyetidir. Hadis talebesi, nüshas ını  ş eyhin ash ile ınukbele 

edilmi ş  güvenilir bir kimsenin nüshasıyle de mukbele edebilir. Zira, 

yukarıda da iş aret etti ğ imiz gibi, mukabeleden maksat, fer'i nüshan ın 

asıl nüsha ile uygunluğunu sa ğ lamaktır. Ş eyhin ashna uygun olan bir 

nüshaya, üçüncü bir nüshan ın uygunluğu, onun ş eyhin nüshas ına uygun 

olmas ı  demektir. 

MUKARİ BU'L—HADIS — Ravilerin tadilinde kullamlan tabir-
lerden biri olan mukaribu'l—hadis "hadisi güzel ve do ğ ru" manasında 

kullanılmış tır. Ibnu' ş —Ş alah' ın, İbn Ebi Hatim'e uyarak tesbit etti ğ i 

dört tatili mertebesinden üçüncü, ez—Zehebi ve el—cIrakrnin tertibinde 

dördüncü, İbn Hacer'in tertibinde ise be ş inci derecede yer ahr 789. 

788. Es—Sur:41, Tedrib, s. 389-391. 

789. Es—Suyfıg, Tedrib, s. 234. 
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MUK "ATEBE — Lugat yönünden "yaz ış ma" manüsma gelen mu-
krıtebe, hadis ıst ılah ında tahammül yollarından birine delâlet etmek 
üzere, ş eyhin kendi mesmucât ım veya hadislerinden baz ı sını  yakında 
veya uzakta olan bir kimseye yaz ıp göndermesidir. "Kitâbe" de denilen 
bu metodla, kendisine hadis gönderilmi ş  olan ş ahıs, o hadisleri ş eyhten 
almış  ve rivayet hakk ına sahip olmuş  sayılır. 

Ş eyhin, ister kendi hatt ı  ile olsun, ister ba şkalar ına yazdırmak su-
retiyle olsun, bir ş ahsa gönderdi ğ i hadisleri muhtevi mektup veya risale, 
bazan ş eyhin, o hadislerin rivayeti için icazet verdi ğ ini belirten aç ık 
sözlerini de ihtiva etti ğ i halde bazal): da bunlardan mücerred olur; yani 
hadislerin rivayeti için izin verildi ğ ine delâlet eden icazet lafalar ım 
ihtiva etmez. 

İ cazet lafızları , ş eyhin, mektubun ba şı na veya sonuna kaydetti ğ i 
eceztuke ma ketebtu leke "sana yazdığı m hadisler için icazet verdim" 
ve buna benzer ibarelerden ibarettir. İ cazet laf ızlarım da ihtiva eden 
bu türlü rivayet ş ekli, sıhhat ve kuvvet yönünden icazete ba ğ lı  munâ-
-vele ile aynı  derecededir. 

İ cazeti ihtiva etmeyen mukâtebe ş ekline gelince, ba ş larında el-
ipw eljAmidi ve ibnu'l—Kattan olmak 
üzere baz ı  kimseler, bu yolla alınan hadislerin rivayetini câiz görme-
miş lerdir. Bununla beraber, Eyy -ah es—Satıtiyâni, Mansür, el—Ley ş. 
İ bn Sacd, İ bn Ebi Sebura gibi mutekaddimün ve muteahh ıründan bir 
çok kimse, Ebu'l—Muzaffer es—Sem(âni, usülcülerden er7-Rüzl: bunu 
tecviz etmi ş ler ve kitaplar ında bu çe ş it rivayetlere yer vermi ş lerdir. 
Nitekim hadis kitaplar ını  gözden geçirenler ketebe ileyye fulönun köle 
kaddesenö fulönun... gibi ibarelerle rivayet edilmi ş  bir çok hadise rast-
larlar ki, hepsi de bu kabildendir. Hadisçiler aras ında bu çe ş it rivayet-
ler mev ş ül sayılmış t ır. Hattâ es—Sem(âni böyle rivayetleri icazetten 
daha kuvvetli addetmi ş , es—Suyüti ise, belki munâvelenin bir çok çe-
ş itlerinden de kuvvetli oldu ğunu söylemi ş tir79°. 

el—Basan İ bn `Abdirrat ıman tarik ıyle baz ı  ilim erba-
bından nakletti ğ ine göre, bir muhaddis, herhangi bir kimseye hadis-
lerini•yaz ıp gönderir ve bu hadisleri fulân kimseden i ş ittiğ ini de ayrıca 
tasrih ederse, hadisleri alan kimse, ya muhaddisin kendisine bunlar ı  
yazdığı nı  yakinen bilir, yahutta onun taraf ından yaz ıldığı nda şüpheye 
düş er. E ğer şüpheli ise, bu hadisleri rivayet etmesi câiz olmaz. Fakat 
onun tarafından yaz ıldığı na yakinen inamrsa, o zaman, yaz ılı  olarak 

790. Es—Suyütl, Tedrib, s. 278. 
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gönderilen bu hadislerle, bizzat muhaddisin a ğ zından i ş itilerek al ınan 
hadisler aras ında hiçbir fark yoktur. Zira muhaddisin ister lafzan, 
ister yaz ılı  olarak, hadisleri fulân kimseden i ş ittiğ ini bildirmesi rivayet 
yönünden birbirinin aynı  olan ş eylerdir79 °. 

Mukatebe yolu ile alman hadislerin rivayetinde, tahammul yolu-
nun, yani hadisin kitabe yolu ile alındığı mn belirtilmesi ve mesela ketebe 
ileyye fulanun, yahut abberana fulanun mukatebeten, yahutta haddesena 
fulanun kitabeten gibi tabirler kullan ılması  en doğ ru yol olarak tavsiye 
edilmiş tir. Ahmed İbn Man ş ür'un ifadesine göre rivayette dikkat ve 
titizlik gösterenlerin mezhebi budur; seleften bir cemaat daima bu yolu 
tutmu ş iard ı r792. Mesela el—Hatib'in Haf§ İbn (Omer tarik ıyle nakletti ğ i 
bir hadisin isnadında bu husus aç ıkça görülür: 

kladdesena Haf§ İbn `Ömer Ebü <Omer ez—Zarir kale haddesena 
Hammad İbn Seleme kale ahberana Eyyüb es—Sahtiyan! kale: Ketebe 
ileyye va'llahi Nafi' enne İbn `Ömer kale kale Rasülu'llah (s.a.s.): 
La yukimu'r—raeulu er—Racule min mak<adihi summe yeclisu fih 793 . 

Bununla beraber, el—Ley ş  İ bn Sa<d, Manş ür ve hadis ulemas ından 
bazıları  baddesenii ve ahberana tabirlerinin mukatebede kullan ı lmasını  
caiz görmüş ler ve bu yolla ald ıkları  hadislerin rivayetinde bu tabirleri 
kullanmış lardır. Mesela Şube Man ş ür'a "bana yazd ığı n 
hadisleri tandis edeyim mi?" diye sordu ğu zaman, "sana yazdığı mda 
tandis etmiş  olmuyor muyum?" cevab ım vermi ş tir. Keza Eyyüb es—
Sahtiyan' de Su`be'nin buna benzer bir sualine ayn ı  mukabelede bulun-
muş tur794. Bunun gibi, el—Ley ş  Ibn. Sa`cl da Bukeyr İbn <Abdillah 
İbni'l—E ş ec'ten bir tak ım hadisler rivayet etmi ş  ve her birinde hadde-
şenl Bukeyr tabirini kullanm ış tır. Aslında el—Ley ş , Bukeyr'den hiçbir 
hadis iş itmemiş tir; fakat ondan rivayet etti ğ i hadisler, Bukeyr'in ona 
yazarak gönderdi ğ i hadislerdir7". 

<Abdullah İbn Vehb'in ifadesine göre Yahya İbn Sacid, el—Ley ş  
İbn Sacd'a bazı  hadisleri yazarak gönderir, el—Ley ş  de bunlar ı  1.1-adde-
şeni Yahya İbn Sdiel diyerek rivayet ederdi. Keza Hi ş am İbn <Urve-
nin yazdığı  hadislerin rivayetinde de haddeşeni Hiş am tabirini kulla-
rurdı 796 . 

791. Bkz. el—Hatib el—Ba ğ~1, el—Kifiiye, s. 345. 
792. Aynı  eser, s. 342. 
793. Aynı  yer. 
794. Aynı  yer. 
795. Aynı  eser, s. 344. 
796. Her iki haber için de bkz. ayn ı  yer. 
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Bütün bu haberler gösteriyor ki, baz ı  hadisçiler, prensip itibariyle, 
mukftebe yolu ile ald ıkları  hadislerin rivayetinde, al ış  (tahammul) 
yolunun belirtilmesi bak ımından ketebe ileyye fulcin gibi tabirlerin kul-
lamlmasım zorunlu görürlerken, di ğer bazıları , bir râvinin bir ba şka 
râviye hadislerin yazarak göndermesiyle, iki râvinin biraraya gelerek 
birinin diğerine ş ifahi olarak hadis rivayet etmesi aras ında önemli bir 
fark olmad ığı  görü ş ünü taşı mış lardır. Bu bakımdan hadis kitaplar ında 
görülen çe ş itli rivayet tabirlerinden, o tabirlerden biri ile rivayet edilen 
hadisin hangi yolla alınmış  olduğunu tesbit etmek güçle ş miş tir. Ş u var 
ki, prensiplerine s ıkı  sıkıya bağ lı  olan bir hadisçinin, kullandığı  çeş itli 
tabirlerin hangi tahammul metoduna delâlet ettikleri tesbit edilebilmi ş  
ise, o zaman bu güçlük ortadan kalkm ış tır. 

MUR.İ LLİJS — Mukıll (veya çoğulu mukıllün), iklOden ism—i 
fâil olup bir ş eyi azaltmak veya az yapmak manâsma gelir. Hadis ıstı -
lahında umumiyetle az hadis rivayet eden sahabilere verilmi ş  bir isim 
olmuş tur. Hazreti Peygamberden binin üstünde hadis rivayet eden yedi 
sahabi — ki bunlara muk ş irün denilmi ş tir — istisna edilirse, di ğ er saha-
bilerin, rivayet ettikleri hadis say ısı  bakımından mulsı llündan sayıl-
dıkları  anlaşı lır. 

MUKSİ RÜN —Muksir (ço ğulu muksirün), iksWdan ism—i fâil 
olup binin üstünde hadis rivayet eden sahabiler hakk ında kullanı lmış  
bir tabirdir. İbn Kesir'in Ahmed İbn Hanbel'den naklen zikrei ti ğ ine 
göre, sahabeden en çok hadis rivayet edenler (ek şeru'ş —şalı iibeti rivd-
yeten li'l—l ıadiş ) alt ı  kiş idir. Bunlar: Enes İbn MAk, CM3ir İbn <Abdil 
lah, <Abdullah İbn <Abb as, <Abdullah İbn <Omer, Ebû Hurayra ve Haz-
reti <.A.'i ş e'dir"9". 

Ahmed Muhammed Ş akir, İbn Ke şir'in mezkeır beyanı  ile ilgili 
ş erhinde ise, en çok hadis rivayet eden sahabiler hakk ında ş u bilgiyi 
vermi ş tir: 

Sahabe arasında en çok hadis rivayet eden kimse Ebü Hurayra-
dır. Bunu sıras ıyle şu sahabiler takip eder: Hazreti Peygamberin zev-
cesi Hazreti <A'i şe, Enes İbn Maik, htbru'l—umme (ummetin âlimi) 
olarak bilinen <Abdullah İbn `Abbas, <Abdullah İbn (Onıer, Câbir İbn 
<Abdullah, Ebrı  Sdid el—Uudri, <Abdullah İbn Mescad, <Abdullah İbn 
<Amr 

Ulema, sahabilerden her birinin rivayet etmi ş  olduğu hadislerin 
sayı sını  tesbit etme ğe çalış mış , çok defa da Ibnu'l—Cevzi'nin. Telkiltu 

797. Bkz. İ bn Kesir, 	 s. 209. 
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fuhrımi ehli'l—e şer adlı  kitabında zikredilen say ılara itimad etmi ş lerdir. 
İbnu'l—Cevzi ise, sahabilerin rivayet ettikleri hadislerle ilgili rakamlar ı  
Balpy İbn Muhled'in Musned'inde her bir sahabi taraf ından rivayet 
edilen hadisleri saymak suretiyle elde etmi ş tir.. Zira bu Musned, sair 
hadis kitaplar ı  aras ında en çok hadis ihtiva eden bir kitapt ır798 . 

ihtiva ettiğ i hadis sayı sı  bakımından büyük önemi haiz olan di ğ er 
bir kitap da, Ahmed İ bn Hanbel'in Musned'idir. Ancak Balpy İbn 
Mutı led'in Musned'ine istinaden İbnu'l—Cevzi taraf ından zikredilen hadis 
sayı sı  ile Ahmed İbn Musned'indeki hadis say ı sı  aras ında 
büyük bir fark vard ır. Bu fark bilhassa her iki Musned'te yer alan Ebü 
Hurayra hadislerinde görülür. Bununla beraber, bu fark ın, tek bir 
hadisin rivayet ve turukunun çoklu ğundan ileri geldi ğ ine ş üphe yoktur. 
Filhakika Ahmed İbn Hanbel'in Musned'inde pek çok hadis müteaddit 
defalar tekrar edilmi ş tir. 

Aş ağı da muksinindan addedilen sahabilerin, İbnu'l—Cevzi'ye ve 
Ahmed İbn Hanbel'e göre, rivayet ettikleri hadislerin say ıları  gösteril-
miş tir. 

Ebü Hurayra: İ bnu'l—Cevzi'ye göre rivayet etti ğ i hadislerin say ı sı  
5374 tür. Ahmed İbn Musned'inde ise 3848 hadisi yer al, 
mış tır. 

'Abdullah İbn tOmer: İbnu'l—Cevzi'ye göre 2630; Ahmed İbn 
Musned'inde 2019 hadis; 

Enes İbn Malik: İbnu'l—Cevzi'ye göre 2286, Ahmed İ bn Hanbel'in 
Musne'inde 2178 hadis; 

Hazreti <ik'iş e: İbnu'l—Cevzi'ye göre 2210, hadis; 

'Abdullah İbn `Abbas: İbnu'l—Cevzi'ye göre 1660, Ahmed İbn 
Hanbel'in Musned'inde 1696, hadis; 

Cabir İ bn <Abdullah: İ bnu'l—Cevzi'ye göre 1540, Ahmed İbn 
Musned'inde 1206 hadis; 

798. Ahmed M. Ş akir'in belirtti ğ ine göre, Balpy İbn Mahled'in kitab ı , sunnetin en mühim 

kaynaklarından biridir. İ bn Hazm bu kitapla ilgili olarak şu bilgiyi vermi ş tir: "Bakıy İ bn Mab-

led, Musned'inde 1300 den fazla sahabinin hadisini rivayet etmi ş tir. Her sahabinin hadisini 

fıkıh bâblarma göre tertip etmi ş tir. Bu bak ımdan kitap hem musned, hem musannaft ır. Ondan 

önce bu tertip üzere kitap telif eden bir kimse bilmiyorum". Bununla beraber bu büyük k ıymeti 

haiz kitab ın islâm kütüphanelerinde mevcudiyetine dair hiçbir şey i ş itmedik Kâmilen kay-

bolup olmadığı na dair de hiçbir ş ey bilmiyoruz. Belki Endulus ( İ spanya) te yokolmaktan kur-

tulmuş  bazı  bakıyelerine rastlamak mümkindir. Bkz. s. 210. 
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Ebü Sacid 	 İbnu'l—Cevzi'ye göre 1170, Ahmed İbn Han- 

bel'in Musned'inde 958 hadis; 

Abdullah İbn Mes'fid: ibnu'l—cCevzi'ye göre 848, Ahmed İbn 

Hanbel'in Musned'inde 892 hadis; 

'Abdullah İ bn (Amr 	 İbnu'l—Cevzi'ye göre 700, Ahmed 
İ bn Hanbel'in Musned'inde 722 hadis yer almış tır. 

Burada, Ahmed İbn Hanbel'in Musned'iyle ilgili olarak verilen hadis 
sayılarında, mükerrer olan hadislerin de dahil bulundu ğunu unutmamak 

gerekir. Çünkü bir hadis, muhtelif isnadlarla rivayet edildi ğ i zaman is-
nadlarımn sayısmca bir çok hadis olur. Bu bak ımdan, her sahabinin 
rivayet etti ğ i hadislerin gerçek say ı sını , ancak mükerrer olanlar ın çıkarıl-
ması  suretiyle tesbit etmek mümkündür. Mesela Ahmed İ bn Hanbel'in 
Musned'inde yer alan Ebfi Hurayra hadislerinden mükerrer olanlar ç ı -
karıldığı  takdirde 1579 hadisin kald ığı  görülür. Halbuki ibnu'l—CevzI 
Bakıy İbn Mahled'in Musned'inde Ebfi Hurayra'ya ait 5374 hadis 
saymış tır. Şüphesiz bunlar aras ında mükerrer olan hadisler de yer alm ış  
olacakt ır799 . 

MUMLI — İ mWdan ism—i fail olup "imla eden, yani yazd ıran" mana-
sma gelen mumli, hadis meclislerinde, hadis dinlemek veya yazmak 
maksad ıyle toplanan cemaata kitab ından veya hafızas ından oku-

yarak hadis yazd ıran ş eyh yahut muhaddis kar şı* kullamlm ış  bir 

t abiridir . 

Bazan, hadis yazacak cemaatin çok kalabal ık olması  ve geni ş  bir 
sahayı  kaplaması  dolayı sıyle, mumlinin sesinin uzakta oturanlar tara-
fından duyulmamas ı , imlâ s ıras ında mustemli tabir olunan yüksek sesli 
arac ı lar kullan ılmasına yol açmış tır. Bunlar, mumli ( ş eyh) nin okuduğu 
hadisleri yüksek sesle tekrarlayarak uzakta oturanlar ın daha iyi duy-
malarım sağ larlardı  (Bkz. Mustemli). 

Ancak, mumlinin sesini duymadan sadece mustemlinin tekrar ı  ile 
hadislerin yaz ılması , bilahare bu yolla alınan hadislerin mumliden riva-
yet edilmesi hadisçiler aras ında ihtilaf konusu olmu ş tur. Mutekaddi-
mfindan bir cemaatin görü ş üne göre bu caizdir. Mesela' İbn 'Uyeyne, 
halkın çok kalabalık olduğunu ve bir çok kimsenin i ş itmediğ ini söyle-
yen mustemli Elyfi Muslim'e "onlara sen duyur" demi ş tir800. El—Acme ş  
anlatır: İbrahim en—Neba'rnin etraf ında oturur, rivayet etti ğ i hadis- 

799. Aynı  eser, s. 211-212. 

800. Es—Suyi41, Ted ıib, s. 253. 
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leri dinlerdik. Fakat biraz kenarda oturanlar, onun sesini i ş itmezler ve 
ne söylediğ ini birbirine sorarlardı ; sonra da i ş itmedilderi ş eyleri ondan 
rivayet ederlerdi"°. Bunun gibi, 11ammüd İbn Zeyd de, rivayet s ırasında 
iyi iş itmeyipte "ne dedin" diyenlere "yan ındakilere sor" diye cevap 
verirdi"2. 

Ancak mumliden i ş itilmeden yine ona isnaden hadis rivayet edil-
mesi, İ bnu's—Ş alülı 'm ifadesine göre, bu i ş i yapanlarca semâcda gösteril-
mek istenen bir kolaylikt ır 803 . Bununla beraber, rivayette daha çok dik-
kat ve titizli ğ i ş art ko ş anlar bunu câiz görmemi ş lerdir. El—grâki de bu 
hususa iş aret etmi ş , fakat tatbikat yönünden di ğ erinin ş üyubulduğunu 
belirtmiş tir. Aç ıkladığı na göre mustemli, ş eyhe okuyan ve hadisini ar-
zeden kimse gibidir. Ş u var ki ş eyh (mumli) in, mustemlinin sözlerini 
duymas ı  gerekir; aksi halde, do ğ rudan do ğ ruya ş eyhten rivayet câiz 
olmaz. Nitekim el—Buljâri ve Muslim'in ş aldblerinde <Abdu'l—Melik 
İbn cUmeyr rivayetiyle Câbir İbn Semura'dan gelen bir hadis buna 
delâlet etmektedir: 

...cAbdu'l—Melik İbn (Umeyr Can Câbir İ bn Semura kâle: Semi`tu'n 
Nebiyye (s.a.s.) yak ıllu: Yekfınu isnâ ca ş ere emiran fekae kelimeten 

lem esmecha; fekdle İnnehu kâle : Kulluhum min Kuray ş . 804. 

Hazreti Peygamber bu hadisinde 12 emir gelece ğ ini ve hepsinin de 
Kureyş 'ten olaca ğı nı  haber vermi ştir. Ancak râvi Câbir, Hazreti Pey-
gamberin sözlerinin bir k ısmını  anlayabilmiş , diğer kı sımım da ona 
babas ı  haber vermi ş tir. Bu bak ımdan Câbir, hadisi Hazreti Peygamber-
den rivayet etmi ş  olmakla beraber, i ş itmedi ğ i kı smı  da babas ı  vasıta-
sıyle öğ rendiğ ini belirtmiş tir"5 . 

Mumlinin hadisini .mustemlI vas ıtas ıyle alıp bu vas ıtayı  hazfet-
tikten sonra hadisi do ğrudan doğ ruya mumliden rivayet etmenin câiz 
olduğu görüşünde olanlar ise, yine ayn ı  hadisin Muslim'in ş aldb,'inde 
yer alan bir ba şka rivayetini delil olarak ileri sürerler. Amir İbn Sa`d 
İbn Ebi Vakkâs tarik ıyle Câbir İbn Semura'dan gelen bu rivayet ş öy-
ledir: 

İbn Satd İ bn Ebi Vakkâs kâle: Ketebtu ilâ Câbir İbn 

Semura maca gulâml Nâfic: En at ıbirnI biş ey'in semi(tehu min Rasfıli'l- 

801. Aym yer. 

802. Aym yer. 

803. Bkz. Ibnu' ş—Ş alrıb, 	 s. 132. 

804. Bkz. Muslim, ş abIl.ı , III. 1452-1453. 

805. El—`Ir4I, et—Talcy[d ve'1-104, s. 149-150. 
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lah (s.a.s.) kale: Feket e ileyye: Semictu 	 (s.a.s.) yevme 
Cumucatin, ca ş iyyete ucime'l—eslemiyyu, yakülu "la yezalu'd—Dinu 
ka'i ınen hatta tekiime's—sacatu ev yekiine <aleykum isna ca ş ere halife-
ten, kulluhum min Rureyş in... 

İbn Sa`d, rivayetinde, Cabir'e bir mektup yazarak Hazreti 
Peygamberden i ş ittiğ i bir ş eyi kendisine haber vermesini istedi ğ ini, 
onun da yine bir mektupla, k ıyamete kadar, yahut hepsi de Kurey ş -
ten olan 12 halife gelinceye kadar dinin baki kalaca ğı na dair Hazreti 
Peygamberden i ş ittiğ i hadisi yazdığı nı  bildirir 806. 

Bu rivayette Cabir İbn Semura, i ş itmediğ i kısmı , diğer iş ittiğ i kı -
sımdan ayırt etmemi ş , daha do ğ rusu, babas ı  vasıtas ıyle öğ rendi ğ ini belirt-
memiş tir. Bu bakımdan Cabir'in bu hareketi, mumliyi i ş itmeden mus-
temll vas ıtasıyle ahnan hadislerin mumliden rivayetinin cevaz ına delil 
olarak gösterilmi ş tir. Bununla beraber el—cIraki, rivayetle ilgili bu 
görüşe çeş itli yönlerden itiraz edilebilece ğ ini söyler ve şu ihtimalleri 
ileri sürer: 

1. Bu rivayetteki i ş itilmeyen kı sım, belki de ba şka râviler tara-
fından idrac edilmi ş tir. Bir ba şka deyiş le, Cabir, Hazreti Peygamber-
den i ş ittiğ i kı sımla babas ından iş ittiğ i kısmı  ayırt etmi ş tir de, hadisi 
ondan nakleden baz ı  râviler iki kısmı  birleş tirmiş lerdir. Nitekim <Alı -
du'l—Melik İbn cUmeyr, e ş —Ş a`bi, Hu ş ayn ve Simiik İbn Harb gibi bir 
çok kimse, hadisi mursel olarak rivayet ettikleri halde, yaln ız qmir 
İbn Sacd ınev ş ül olarak rivayet etmi ş tir. 

2. Seyhan, yani el—Buhar! ve Muslim, her ikisi de mufassal riva-
yette ittifak ettikleri halde, Muslim, cAmir'in raevsul rivayetiyle infi-
rad etmi ş , yani tek kalmış tır. 

3. Ekseriyetin Cabir'den mezkür hadisi rivayeti semal yolu ile 
olduğu haldeş ilmir İbn Sa(d'ın rivayeti mukâtebe yolu iledir ve sema( 
ile muttasıl değ ildir. 

4. Ş ayet Cabir hadisini irsal etmi şse, bu da ancak sahabe için 
câizdir; yani bir sahabi, bir ba şka sahabiden i ş ittiğ i hadisi irsal ederek 
(Bkz. İ rsal ve Mursel) Hazreti Peygamberden rivayet edebilir; çünkü 
sahabenin hepsi de udüldiir; yâni adil kimselerdir. Fakat bu, sahabi 
olmayan kimseler için caiz de ğ ildir. Binaanaleyh Cabir'in, bu rivayette 
hadisi babasından irsal etmiş  olması  da ihtimal dahilindedir 807 . 

806. Mezkiir hadis için bkz. Muslim, ,5414, III. 1453. 

807. Bkz. 	et—Ta4yid 	s. 150 
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Netice itibariyle, mumli, ş eyh veya muhaddis olarak hadislerini 
rivayet etmi ş  olsa bile, semücda titizli ğ i ş art ko ş anlar mumlinin sözlerini 
iş itmedikee mustemliye itibar etmemi ş  ve onun tarafından tekrarlanan 
hadisleri almamış lardır. Semâ`da biraz daha kolayl ık taraftar ı  olanlar ise, 
rivayet s ırasında ya mustemliden, yahutta yanlar ında daha iyi i ş iten 

kimselerden istifade etmekte bir mahzur görmemi ş lerdir. 

MUNkVELE — Ş eyhin, hadislerini ihtiva eden kitab ını  rivayet 

etmesi için elden talebeye vermesi manüsma gelen munAvele, hadis 
tahammul yollar ından biridir (Bkz. Tahammul). Asl ı , el—BuhArrnin 

ta(likat aras ında zikrettiğ i bir hadise dayan ır. Bu hadise göre Hazreti 
Peygamber, bir sefer heyeti kumandanma yaz ı lı  bir emirname vererek 
"bunu fuları  yere gelmeden açma" demi ş , kumandan da ancak o yere 
geldikten sonra aç ıp adamlarına okumu ş  ve Hazreti Peygamberin emir-
lerini duyurmu ş tur". El—Butı ürl bu hadise istinaden munAvelenin s ı h-
hatine kail olmu ş  ve IjicAz ehlinin de bu hadisi munAvelenin cevaz ına 
delil olarak ileri sürdüklerine i ş aret etmi ş tir809. Yine rivayet olundu ğuna 
göre, Yezid er—RukA ş i, Enes İ bn MAlik hakkında fazla hadis rivayet et-
tiğ ini söyledikleri zaman, Enes'in bir meed1 81 ° getirip önlerine att ığı nı  
ve bunu bizzat Hazreti Peygamberden yazarak ona arzetti ğ ini nakle-

der"°. Bu haber de, munavelenin hadis tahammulunde güvenilir bir 
metod oldu ğuna delâlet etmektedir. 

Ş eyhin, hadislerini ihtiva eden bir kitab ı  talebeye vermesi ve on-
ların talebe taraf ından kendisinden rivayet edilmesini sa ğ laması  iki 
ş ekilde olur.Birincisi, ş eyhin, kitab ını  verirken "bu, benim fulân kimse-
den iş ittiğ im hadislerdir; bunu al ve benden rivayet et" yahut "bunu al; 
istinsah et; mukabele de ettikten sonra bana geri ver ve yazd ıklarını  
benden rivayet et" demesidir. Kitab ın bu sözlerle talebeye verilmesi 
ş ekline el—munövele el—maisrüne denilmiş tir ki "icazetle birlikte 
munAvele" manüsma gelir ve kitapla beraber kitab ın içindeki hadis-
lerin rivayet edilmesi için sarih bir icazetin verilmi ş  olduğuna delâlet 
eder. Bu tahammul ş ekli, icazetin en yüksek derecesini te şkil ettiğ i 
gibi, Medine'den ez—Zuhri, Rabia, Yat ıyA İbn Sdid el—En ş ArI, MAlik 
İbn Enes; Mekke'den MucAhid, Ebu'z—Zubeyr Muhammed İbn Mus-

lim; K üfe'den (Alkame İbn Kays, İ brühım en—Naha(I, e ş —Ş a`bi; Ba ş ra-
dan (Ali İbn DAvfid, KatAde İbn DişAme, Humeyd e 

808. El—Buhürl, Ş a6/6, I. 23. 
809. Aym yer. 

810. Mecül, mecellenin çoğulu olup, içerisinde hikmet yaz ılı  sahife veya kitap manfısma gelir. 

811. Es—Suyüti, Teddb, s. 269. 
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Tavil; Mışı r'dan 'Abdurrahman ibnu'l-1“s ı m, 'Abdullah İbn Vehb 
ve daha bir çok hadisçi nazar ında, diğer bir tahammul şekli olan sema( 
ile aym ayarda tutulmu ş tur812 . Hattâ es-Suy ıltrnin ibnu'l-Esir'den 
naklettiğ ine göre, sema`dan da üstün bir tahammul ş eklidir" 3 . Zira 
şeyhin icazeti yan ında kitaba güven, sema`da söyleyen ve dinleyene ânz 
olması  muhtemel vehim dolay ı sıyle daha kuvvetlidir 814 . 

Bununla beraber en-Neveyrnin, sahih olan görü şün, bu çe ş it mu-
navelenin sema` ve k ıraattan daha a ş ağı  derecede oldu ğunu söylemek 
suretiyle meseledeki ihtilafa daha kesin bir cevap getirdi ğ i görülmek-
tedir 815. En-Nevevrye göre bu görü ş e sahip olanlar ın başı nda Sufyan 
e ş -Seyri, el-Eyzaci,, (Abdullah İ bnul-Mubarek, Ebu Hanife, e ş-Ş afi(i, 
el-Buveyti, el-Muzeni, Ahmed İbn Hanbel, İ shak İbn Rahveyh, Yahya 
İbn Yahya gelir 816 . 

Ş eyhin, Raviye sema(m ı  vermesinden ve rivayeti için icazetini 
bildirmesinden sonra kitab ı  talebede b ırakmamas ı  da icazete ba ğ lı  
munaveleden sayılmış tır. Ancak talebe, ta ğyire uğ ramadığı ndan emin 
olduğu bu kitab ı  veya bu kitapla mukabele edilmi ş  meysa bir nüshay ı  
elde etti ğ i takdirde ondan rivayet edebilir. Ş u var ki, bu munâvele, 
derece bak ımından diğerinden a ş ağı dır; ayn ı  zamanda muayyen bir 
kitab ın rivayeti için verilen munaveleden ari icazetten ayr ı  bir üstün-
lüğü yoktur. Bu itibarlad ır ki, bazı  fıkıhçılar ve usülcüler, bu munâvele-
de hiçbir fayda olmad ığı m ifade etmi ş lerdir 817 . 

icazete ba ğ lı  munavelenin diğer bir şekli, talebenin bir kitapla bir-
likte ş eyhe gelmesi ve "bu, senin rivayetin; bunu munâvele ile senden 
rivayet etmem için bana icazet ver" demesi; ş eyhin de, talebeye iti-
madı  dolayı sıyle kitaba bakmadan istenilen icazeti vermesidir. Ancak 
talebe, haberine ve dinine güvenilen kimselerden olmad ıkça bu türlü 

812. Bu görüşe sahip olan diğer hadisçilerin isimleri hakkında bkz. 	 Mdrifet 

s. 257-258. 

813. Bkz. es—Suyiiti, Tedrib, s. 271. 

814. Aynı  yer. Keza bkz. Ahmed M. Ş akir, 	 s. 138. 
815. Es—Suyâti, Tedrib, s. 271. 
816. Aynı  yer. Keza bkz. 	 Mdrifetculfimi'l—hadis, s. 259-260. El—ljükim'in bu- 

rada bahis konusu etti ğ i mesele, arz ile semii'm ayn ı  derecede olup olmad ığı  meselesidir. Ancak 

bu arz, şeyhin talebeye değ il, talebenin şeyhe kitap vermesi ve bu kitab ın şeyh tarafından tetkik 

edildikten sonra tekrar talebeye iadesi ve rivayeti için icazet verilmesidir. Binaanaleyh bu ta-
hammül ş ekli de bir çeş it arz olmakla beraber munâvele içinde mütalâ edilmi ş tir Bu bakımdan 
ibn' ş—Salah, bu munâvele çe ş idine `rı u'l—mur ı iivele adını  vermiş tir. Talebenin ş eyhe okuyarak 

arzetmesi de 'arş u'/-1c ırga'd ır. Bkz. 	 s. 147. 
817. Bkz. es—Suyüti, Tedrib, s. 272. 
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icazet ve munavele bât ıldır. Talebe güvenilen kimselerden olduğu 
ve ş eyh de "e ğer bu kitaptakiler gerçekten benim hadisim ise, hata ve 
vehimden beri olmam ş art ıyle onu benden rivayet et" dedi ğ i takdirde, 
bu, caiz ve güzel bir ş ey olur818 . 

Munavelenin ikinci şekli, icazetten âri olan munaveledir ve buna 
el—mundveletu'l—mucerrede (ani'l—ic ?ize denilmiş tir. Ş eyh, birinci ş ekilde 
olduğu gibi talebeye bir kitap verir ve "bunlar benim hadislerimdir" 
der; fakat bunlar ı  rivayet etmesi için icazet verdi ğ ini söylemez; yani 
"bunların rivayeti için sana icazet verdim" yahut "bunlar ı  benden ri-

vayet et" demez. Do ğ ru olan ve hadisçilerin ço ğunluğu aras ında tutulan 
görüş e göre, bu çe ş it munavele ile rivayet caiz de ğ ildir. Bununla bera-

ber, bu rivayeti tecviz eden baz ı  hadisçilerin bulunduğu da görülmekte-
dir. Baz ı  fıkı h ve usûlcüler tarafından ayıplanan bu hadisçilerin819  gö-
rüş lerine göre, muhaddis, hadislerini kendisinden rivayet etmesini isteyen 
kimseye bir kitap verir ve "bunu okudum; içindekilere vak ıf oldum. 
Bunlar ın hepsini, aynen kitapta oldu ğu gibi fulân rivayet etti" dese, 
o kimse, kendisine, rivayet için ister icazet verilsin, ister verilmesin, 
bu hadisleri rivayet eder. Çünkü maksat, o hadislerin sâhibi olan mu-
haddisin bunları  iş ittiğ ini haber vermesidir. Bunlar ı  iş ittiğ i anlaşı lınca, 
onlar ın rivayeti için kendisinden izin alma ğa gerek yoktur. Nas ı l ki bir 

ş ahıs, diğer bir ş ahıstan hadis i ş itir; sonra hadisi rivayet eden ş ahı s 
diğerine "rivayet etti ğ im bu hadisi benden rivayet etmen için sana ica-
zet vermiyorum" derse, bu bo ş  bir söz olur, ve hadisi rivayet eden ister 
icazet versin, ister vermesin, i ş iten kimse bunu ondan rivayet eder. 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vard ır: Kitab ının ri-
vayeti için icazet verdi ğ ini belirtmeyen muhaddisten o kitab ı  rivayet 

818. Bkz. el—Hatib el—Ba ğdödl, 	 s. s. 328; es—Suyfiti, Tedrib, s. 272-273. El—Hatib 

bu konuda Malik İ bn Enes ve İ bn Ş ihöb e—Zuhri'nin tatbikatıyle ilgili bazı  misaller verir. Bun-

lardan birinde 'Abdullah İ bn Vehb şu hâdiseyi nakletmektedir: M ı lik İbn Enes'in yanında bu-

lunduğumuz bir sırada elinde oldukça yüklü kitaplarla bir adam geldi ve Mölik'e "ey Ebü `Abdil-

lah, bu kitaplarda senin hadislerin var; bunlar ı  senden rivayet edeyim mi?" dedi Mrılik de "eğ er 

benim hadislerim ise benden rivayet et" cevab ını  verdi. Bkz. 	 s. 329. Buna benzer 

bir tatbikat ı  da Mölik, ez—Zuhri'ye atfen nakleder ve ş öyle der: Ez—Zuhri'ye bir sahife ile gelirler 

ve "bunlar senin hadislerin; senden rivayet edelin ı  ve kıaddeş enü İbn Ş ilıclb diyelim mi?" derlerdi. 

Ez—Zuhri de sahifeyi açmadan, içindekileri okumadan ve okutmadan "evet" diyerek rivayetine 

izin verirdi. Bu ona göre câizdi. El—Hatib bu haberi naklettikten sonra, ez—Zuhrrnin sahifeye 

bakmadan rivayetine izin 'Vermesini bahis konusu ederek "herhalde İbn Ş ihöb sahifeyi biliyor-

du; daha önceden görmü ş  ve içindekilerin kendi hadisleri oldu ğuna muttali olmu ş tu. Bunların 

rivayeti için icazet isteyen kimse güvenilir bir kimse de olunca sahifeye tekrar bakmak lüzumunu 

hissetmemi ş tir" der. Bkz. ayn ı  yer. 

819. ibnu' ş—Ş alöh, `Uliim ıel—badtş , s. 149; es—Suyüti, Teddb, s. 273. 
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ederken luıddeseni yahut ahberani fuldnun enne fulönen baddeşehu "fulan 

kimse bana rivayet etti; ona da fulân kimse rivayet etmi ş" demek 
laz ımdır. Bundan ayr ı  olarak mesela 1.utddesenl fulanun enne fulönen böle 
"fulân kimse bana rivayet etti; fulân dedi ki" gibi bir tabirin kullan ı l-
ması  doğ ru değ ildir; çünkü bu tabir, sözlerin i ş itilmiş  olmasını  gerek-

tiren bir hikaye ş eklidir. Halbuki o kimse bunlar ı  iş itmemiş tir82°. 

İ cazetsiz munavele ile rivayeti tecviz eden had ısçiler yan ında baz ı  
usüleülerin de yer ald ıkları  görülür. Mesela bunlardan biri er—Razi-
dir. Ona göre ne izin, ne de munavele ş arttır. Ş eyhin, bir kitab ı  iş aret 

ederek "bu benim fulândan semd ımdır" dese, onu i ş iten kimseye 
kitab ı  ister versin, ister vermesin, ister "bunu benden rivayet et" Be-
sin, ister demesin, o kimsenin, kitab ı  ş eyhten rivayet etmesi caiz olur 821 . 
Keza ibnu'ş —ş alalı  da iclamu'ş —şeyll'ten ibaret olan er—Itazr ılin görü-
şüne iş aretle, icazetsiz munavele ile yap ılan rivayetin, şeyhin mücerred 
Nami ile yap ılan rivayete bir üstünlüğü olduğunu, birincisinde, hiç 
olmazsa, izne de delâlet eden munavele bulundu ğunu ve üstünlüğün 

bu yönden ileri geldi ğ ini söyliyerek bu yolla rivayeti tecviz eder 822 . 

Es—Suyüti ise, ayn ı  görüşü doğrulamak için ş u mütalâayı  ileri sü-
rer: E ğ er münavele, talebeden geldi ğ i takdir olunan " şu kitab ı  rivayet 
etmem için bana ver" iste ğ inin bir cevab ı  olarak düşünülür ve ş eyh 
de kitab ı  ona verir fakat rivayeti için izin verdi ğ ini tasrih etmezse, ta-
lebenin o kitab ı  rivayet etmesi sahili ve caiz olur. Çünkü talebenin is-
teğ i içinde, kitab ın rivayeti için de bir izin iste ğ i vardır ve ş eyh kitab ı  
vermekle, iznini tasrih etmese bile izin iste ğ ine rıza göstermi ş  sayı lır823 . 

Munavele ile al ınan hadislerin rivayetinde kullan ılan tabirlere ge-
lince, bu konuda da, hadisçiler aras ında değ iş ik görüş ler ileri sürülmüş -
tür. Munaveleyi semac ile ayn ı  derecede görenlerce baddesenci ve ah-
berana tabirlerinin munavelede kullan ılması  calzdir. Bunu tecviz eden-
lerin başı nda ez—Zuhri, Malik İ bn Enes, el—Basan el—Basri gelir. Fakat 
rivayette dikkat ve titizli ğ i ile ş öhret kazanm ış  hadisçilerin ço ğunluğuna 

820. Bkz. el—Hatib el—Bağdadi, 	s. 348. Bu görüş ü nakleden el—Hatib, baz ı  ilim eh- 
linden naklen şöyle demi ş tir: Hiç kimse için muhaddisten i ş itmediğ i, yahut munavele ile kitab ı  
ondan alnu ş  olsa bile, rivayeti için icazet almad ığı  ş eyleri rivayet etmek caiz de ğ ildir. 

821. Es—Suyüti, Tedrib, s. 273. 

822. Bkz. Ibnu' ş—Salah, `Ulünnel—hadis, s. 150. 

823. Es—Suyüti, Tedrib, s. 273. Keza talebe, "fulan kimseden i şittiklerini bana rivayet et" 
dese ve ş eyh de "bunlar benim fulandan i ş ittiklerimdir" cevab ını  yerse, talebenin' onlar ı  riva-
yeti sahihtir. Bumin d ışı nda mesela ş eyh, kitab ım yerse ve fakat kitaptaki hadislerin fulândan 
iş ittiğ i hadisler olduğunu tasrih etmese, bunlar ı n rivayeti hadisçilerin ittifak ıyle sahih olmaz. 
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göre, sair tahammul yollar ında olduğu gibi, hadisin al ınmış  olduğ u 

yolun belirtilmesi ş artt ır. Mesela râvi "baddeşeni, yahut alıberani fuldnun 

munöveleten der; yani fulân kimsenin, hadisi munövele yolu ile kendi-

sine rivayet etti ğ ini, yahut haber verdi ğ ini belirtir. Yahutta naveleni 

fulönun ve buna benzer tabirler kullan ır824. Bununla beraber hadis 
imamları  aras ında tatbikat ının yine de bir birinden farkl ı  olduğu anla-
şı lmaktadır. Mesela Ebü Ca<fer Ahmed İbn 13[amdan, el—Buharrnin 
köle li fulönun diyerek rivayet etti ğ i bütün hadislerin turz ve mund-
vele yolu ile alındığı nı  söyler825 . Bunun gibi, İmam el—Eyzati, muna-
velede baddesenö yahut alı,beranö kullanmak istediğ ini soran `Amr 
İ bn Ebi Seleme'ye "e ğer sana rivayet etmi ş  isem bunları  kullanırs ın; 

fakat munavelede köle Ebii Amr yahut can Ebi Amr dersin" demiş tir826. 

MUNKATIt— Munkat ı< tabiri, lugat yönünden, umumiyetle is-
naal muttas ı l olmayan hadisler için kullan ılmış tır. İnkıta< veya ravi 
düş mesi, isnadm ister ba şı nda olsun, ister ortas ında veya sonunda ol-
sun, o isnad munkat ı<dır. Bu bak ı mdan, sahabisi dü ş en ve mursel deni-

len isnadda munkat ı< aras ında lugat manas ı  yönünden hiçbir fark yok- 
tur  827 

Bununla beraber, ı stı lahta munka4`, el—I-Jakim'in de i ş aret etti ğ i 

gibi, murselden ayr ı  bir ş eydir ve isnadda tabigye varmadan önceki 
bir rayinin, kendisinden hadis nakletti ğ i ş ahsi i ş itmeden, ondan ri-
vayetidir828 . Bu durum, tabiatiyle ravinin, hadisi bir ba şka ş ah ıs vas ı -
tas ıyle almış  olduğuna delalet etti ğ i gibi, bu vasıtanın isnadda zikredil-
memiş  olması  da, isnad ın munkat ı< yani kesik veya kopuk olmas ını  
gerektirir. Misal olarak ş u hadis zikredilebilir: 

... Muhammed İ bn Suleyman e-I-Jauanil, haddesena Muhammed 
İ bn Sehl, haddesena `Abdurrazzak, kale zekera's—Sevri, can Ebi İ shak, 

<an Zeyd İ bn Yuseye, <an Huzeyfe kale: Kale Rasalu'llah (s.a.s.): İ n 

velleytumüha Eba Bekrin fekaviyyun eminun, la te'huzuhu fi'llahi 
levmetu la'imin; ve in velleytumilha `Aliyyen fehadin mehdiyyun, 
yukimukum 'alta tarik ın muste 

824. Bkz. 	 s. 150-151; es-Suyiiti, Tedrib, s. 274. 

825. Bkz. es-Suyirti, Tedrib, s. 276. 

826. Bkz. el-Hatib el-Ba ğdödI, el-Kifdye, s. 330. El-Hatib'e göre do ğ ru olan tabir baz ı  selefin 

munavelede kulland ıkları  dtüni falan yahut defe`a ileyye kitübehu ve benzeri tabirlerdir. 

827. Bkz. Ibnu's-Salih, `Ulüntu'l-hadis, s. 53. 

828. Bkz. 	 s. 27. 

829. Hadis için bkz. Ahmed İ bn Hanbel, Musned, I. 109; el-I-Ukim, Marifet c ıddmi'/-hadis, 

s. 28-29. 

4. 1m829 .  

286 



İ snadı  gören herkes, ilk anda onun muttas ıl olduğuna hükmeder. 

Çünkü el—Razrami ve Muhammed İbn Sehl, her ikisi de güvenilir kim-

selerdir. cAbdurrazzak'm Sufyûn'dan, keza Sufyin' ın da Ebii ishûk'tan 
semacı  marûf ve me ş hûrdur. Bununla beraber, (Abdurrazzûk Sufyûn'- 
dan, Sufyûn da Ebil ishûVtan bu hadisi iş itmemiş lerdir. Yani cAbdur-

razzâk ile Sufyân ve Sufyûn ile Ebil İ shak arasında isimleri isnaddan 
düşürülmüş  iki râvi vard ı r. Bu sebeple isnad munkat ı<dırs". 

Munkat ı 'm bir başka çe ş idi de, isnadda mechû1 bir ş ahı sın yer 

almış  olmasıyle ortaya ç ıkar. Mesela ...can Ebi'l—cAlû' İbn 'Abdullah 
İbni'ş —ş iblAr can Raculeyni min Beni Hanzala can ş eddiid İbn Evs..."' 

Hadisin isnadmda Ebu'l—`Ala' ile ş eddûd İbn Evs aras ında yer 

alan ve hadisi rivayet etmi ş  olan Benfi Haniala'dan iki ş ahsın kim ol-

dukları  mechiddür. Bu sebeple hadis munkat ıc sayılmış tır"2 . 

Bir hadisin munkat ıc sayılabilmesi için, isnaddan yalnız bir râ 

vinin düş müş  olmas ı  lazım geldi ğ ini de hat ırdan ç ıkarmamak gerekir. 

Bununla beraber, iki veya daha fazla râvi dü şmüş  olursa, düş en râvi-

lerin isnadda tevali etmemeleri, yani birbirini takip eden raviler olma-
maları  lazımdır. Çünkü birbirini takip eden iki ve daha fazla râvi dü ş -
tüğü zaman, hadis ıstılah olarak, munkat ıc olmaktan ç ıkar; dü ş en râ-

vilerin isnaddaki yerlerine göre ınu'al veya mucallalc gibi ayrı  ayrı  isim-
ler ahr833 . 

MUNKER — Zayıf olan bir ravinin, güvenilir râvilere muhalif ola-
rak rivayet etti ğ i ve bu rivayetiyle tek kaldığı  hadise munker denil-
mi ş tir. Bu tarif, ş eyhulislam İbn Hacer'in verdi ğ i tariftir 8 ". 

İ bnu's—Ş alâly ise, Elyû Bekr Ahmed İ bn Mrün el—Berdiei'den şu 

tarifi nakleder: Munker, ravinin rivayetiyle tek kald ığı  hadistir ki, 
metni yalnı z onun rivayetiyle bilinir; ayn ı  zamanda bu metin, ne onun 
rivayet etti ğ i yönden ve ne de bir ba şka yönden marûftur 835 . Bu tarif, 
bir çok hadisçinin munker hakkında ileri sürdü ğü bir tariftir. Fakat 
İbnu' ş —ş alWa göre, aslinda, ş âzda olduğu gibi munkerde de i ş i geniş  
tutmak gerekir; zira ş az ve munker ayn ı  ş eydir. Buna göre munker 

830. Bkz. 	 Macrifet 	 s. 29; keza el-Wıkim'den naklen Ilınu's-Şal», 

s. 52. 

831. HadIsin metni için bkz. 	 Sunen, IV. 476. 

832. Bkz. 	 Macrifet 	 s. 527-28; Ibnu's- Ş al'ab, U/Cımu'/-/md4, 52-53. 

833. Bkz. İ bn Hacer, Nulıbetu'l-fiker ş erhi, s. 55. 

834. Aynı  eser, s. 44-45. 

835. Bkz. 	 s. 71-72. 
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iki k ısımdır. Birincisi (yani saz) güVenilir râvilerin rivayetine muhalif 
ferd hadistir ki örne ğ i Malik İbn Enes'in ez—Zuhri tarik ıyle rivayet 
ettiğ i "müslüman kâfire, kâfir de müslümana vâris olamaz" hadisidir. 
Malik, bu hadisin isnadını  `an ez—Zuhri, can `Ali" İbn Ifuseyn, (an cOmer 
İbn (Osmein, can Uscime İbn Zeyd, can (s.a.s.) ş eklinde vermi ş  
ve Usâme İbn Zeyd'ten hadisi nakleden râviyi <Omer İbn `Osman ola-
rak zikretmi ş tir. Halbuki di ğ er güvenilir olan ve hadisi ez—Zuhri'den 
nakleden kimseler, bu ismi 'Mm İbn `Osman olarak zikretmi ş lerdir. 
Bu yönden Malik, diğer güvenilir râvilere muhalefet etmi ş  ve ondan 
baş ka da hadisi bu isnadla rivayet eden olmad ığı  için hadis munker 
addedilmiş tir"6 . 

Bununla beraber ibnu's—Salâh' ın hadis hakk ındaki bu hükmü, 
el `Iraki'nin itiraz ı na uğ ramış tır. al—grâki bu itiraz ında ş öyle der: 

"Musann ıf (ibnu's—Salah), Mâlik'in bu hadisi hakk ında munker 
hükmünü vermi ş tir. Halbuki ona munker ismini veren hiç kimse gör-
medim. Malik'in, hadisin isnad ındaki bir ismi (cAmr' ı) cOmer olarak zik-
retmesi ve bunda tek kalmas ıyle hadis metninin munker olmas ı  gerek-
mez. Her ne hal ile olursa olsun metin sahihtir. Nitekim bizzat kendisi 
de, 'mucallel hadislerden bahsederken, isnad ında bulunan, ve fakat 
metne tesiri olmayan ı llete misal verirken Ya<la İ bn `Ubeyd'in Sufyân 
e ş —Şevri'den, es—Sevri'nin `Amer İbn Dinar'dan, İbn Dinâr' ın İbn 
(Omer'den, onun da Hazreti Peygamberden rivayet ettikleri el—Beyyi- 

, <öni bi'l—hıyör hadisini zikretmi ş  ve "bu isnad, adil ki ş ilerin adil kiş i-
lerden rivayetiyle muttas ıl olan bir isnadd ır; fakat mucalleldir ve sahih 
değ ildir. Bununla beraber metin sahihtir. İ snadındaki ıllet ise, 'Amr 
İ bn Dinar sözündedir; asl ında bunun <Abdullah İ bn Dinar olması  ge-
gerekir" demi ş tir837 . Görüldüğü gibi burada, isnadda vaki olan vehim, 
hadisin metnini sahih olmaktan ç ıkarmam ış tır. Binaanaleyh, 
`Ömer İ bn `Osman tarik ıyle rivayet etti ğ i hadis metninin de, isimdeki 
bir vehim dolayı sıyle munker addedilmemesi gerekir""s. 

ibnu's—Salah taraf ından zikredilen misalin, söz konusu 
olan munkere uygun bir misal te şkil etmediğ ini bu ş ekilde ortaya koy-
duktan sonra Sunen—i Erbaca da rivayet edilen bir İbn Curayc hadisini 
ele alır ve bu hadisi Ibnu's—Salah' ı n tarifine uygun bir misal olarak 
zikreden Bu hadis ş öyledir: 

836. Aynı  yer. 

837. ibnıfs—Şal»'ın ılletle ilgili bu görü şü için bkz. 	 s. 83. 

838. Bkz. el—gr41, et—Talsyld ve'1-4 ı11.4, s. 88. 
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...Hemmam İbn Yahya, Can Ibn Curayc, `an ez—Zuhri, Can Enes 
kale: Kane'n—Nebiyyu (s.a.s.) iza dahale'l—hala'e vazda hatemehu. 

Ebü Davud, hadisi naklettikten sonra şu görüşü ileri sürmüş tür; 
Bu hadis munkerdir; zira İbn Curayc'tan gelen di ğer rivayetler can 
İbn Curayc, an Ziyad İbn Sacd,can ez—Zuhri,can Enes : Enne'n—Nebiyye 
(s.a.s.) ittehaze hatemen min verik ın ş ekliyle marüftur. İ lk rivayetteki 
vehim Hemmam Ibn Yayii'dan ileri gelmi ş tir ve İbn Curayc'ten, 
Hemmam'dan ba şka hiç kimse hadisi bu ş ekilde rivayet etmemi ş tir839. 

Sunen sahibi en—Nesai de Hemmam' ın mezkür rivayetini naklet-
tikten sonra "hadis mahfüz de ğ ildir; Hemmam İbn Yahya silsad ır ve 
ş cı lı i,/ı  sahipleri kendisinden hadis nakletmi ş lerdir; fakat burada Hem-
mam, diğer silsata muhalefetle hadisin metnini bu isnadla ve bu ş ekilde 
nakletmiştir. Halbuki diğerleri, hadisi İ bn Curayc'ten Ebü Davud'un 
iş aret etti ğ i ş ekilde nakletmi ş lerdir. Bu sebepten dolayı  Hemmam'ın 
hadisi hakkında nekaretle (yani munker olmakla) hükmedilmi ştir84°. 

Yukarıda zikretti ğ imiz misaller, Ibnu's— Ş alah'ın iki kısma ayırdığı  
munkerin birinci kısmıyla ilgilidir. 

Munkerin ikinci k ısmı , ravisi silsa ve mutk ın olmayan hadis—i 
ferdtir. 

İ bn Mace tarafından Ebü Zukeyr Yahya İbn Muhammed İbn 
can Hiş am İbn cUrve, can Ebihi, can cil'işe isnadıyle merfü olarak rivayet 
edilen kulii'l—belaha bi't—temri fe'inne'b—ne Jdeme izd ekelehu ğ c4aba'ş-
şe,IcInu hadisi, bu konuda misal olarak zikredilebilir. Ha ılisin râvilerin-
den olan Ebü Zukeyr Yahya İbn Muhammed, her ne kadar baz ı  hadis-
leri Muslim tarafından mutabecat olarak nakledilmi şse de, imamlar 
aras ında zay ıfhğı  bilinen kimselerdendir. Mesela Yahya İbn Maciin onun 
hakkında ctcifun demi ş tir. bn  klibban da "kendisiyle ihticac olun-
mayacağı nı" ileri sürmü ş tür. Bu bak ımdan, yukar ıda zikredilen hadisi 
munkerdir; çünkü bu rivayetiyle teferrud etmi ş tir; yani hadisi, ondan 
başka rivayet eden olmam ış tır ı 4 ı . 

Yukarıda Ibnu's—ş alah'ın munkerle ilgili olarak verdi ğ i tarif ve 
örnekler göstermi ş tir ki, ona göre ş az ve munker aras ında hiçbir fark 
yoktur. ş az da munker gibi iki kı sımdan ibarettir. Birincisi ravinin, 
kendisinden hafıza ve itkan bakımından daha üstün olan ravilere muha- 

839. Bkz. Ebn Drıviid, Sunen, I. 5; Ibn Mrıce, Sunen, I. 129. Muhtelif rivayetler için keza bkz. 

en—Nesrl, Sunen, VIII. 178. 

840. Es—Suyüti, Tedrtb, s. 152. 
841. Bkz. Ibn Mrı ee, Sunen, II. 317. 
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lif rivayeti ve bu rivayetiyle tek kalmas ıdır ki, Ibnu' ş —ş alülft böyle olan 
hadise ş Cı z merd ıld adını  vermiş tir İkincisi ise, muhalefet söz konusu 
olmaksı zın sika olan râvinin munferid rivayetidir; yani ondan ba şka 
hiç kimsenin rivayet etmedi ğ i hadistir (Bkz. Ş üz). Yukarıda aç ıkladı -
ğı = munkerin birinci kı smı  ise, keza ş üzlıı  birinci kısmında olduğu 
gibi, sikütın rivayetine muhalif olan hadis—i munferidtir. İkinci kısmı  
da, yine ş üzda olduğu gibi, muhalefet söz konusu olmaks ızın, fakat 
ş üzln aksine zay ıf râvinin munferid rivayetidir. 

İbn Hacer'in munkerle ilgili tarifi, İbnu's—ş alülı 'm tarifine nis-
betle daha farkl ıdır. Keza bu fark ş üzla munker aras ında da aynen 
görülür. Ona göre bir hadisin munker veya ş üz sayılabilmesi için riva-
yette muhalefetin bulunmas ı  ş artt ır. Yani hadis ister ş üz olsun ister 
munker olsun, râvinin, o hadisi kendisinden daha üstün durumda olan 
râvilere muhalif rivayet etmi ş  olmas ı  lümmdır. Hadisin ş üz veya mun-
ker vasfını  alması  ise, siküta muhalefet eden râvinin durumu ile ilgilidir. 
Eğer bu râvi zayıf ise siküta muhalif olarak rivayet etti ğ i hadis mun-
kerdir; râvi sika olmakla beraber, muhalif kald ığı  diğer ila râvilerin 
rivayetleri, isnad ın çokluğu gibi çe ş itli tercih sebeplerinden dolay ı  
tercih edilmek durumunda olursa, o zaman, sika olan, fakat rivayetiyle 
tek kalan râvinin hadisi ş üz adını  alır (Bkz. Ş üz). Buna göre munker 
ile ş üz aras ında tek yönden umum husus fark ı  bulunmaktadı r. Muhale-
fetin ş art olması  itibariyle her ikisi aras ında birlik, buna karşı lık, râ-
vilerin durumlar ı  itibariyle ayr ılık vard ır: Ş üzln râvisi sika, munkerin 
râvisi ise zayıftır 842 . 

İbn Hacer'in bu aç ıklamas ı  gözönünde bulundurularak munkeri 
tarif etmek gerekirse, denebilir ki: Zay ıf olan bir râvinin, sika olan râ-
viye muhalif olarak rivayet etti ğ i hadis—i ferdtir. 

İbn Hacer, bu suretle izah etti ğ i munkere ş u hadisi misal göster-
miş tir: 

Hubeyyib İ bn Habib el—Mukri, <an EM İ shük, cani'l—cAyzür 
İbn Hurays, can İ bn tAbbüs cani'n—Nebiyyi (s.a.s.) köle: Men eküme's-
salüte, ve üta'z—zeküte, ve hacce, ve süme ve kara'z—zayfe debale'l-
Cenne. 

Ebü Wıtim'e göre hadis munkerdir; çünkü klubeyyib İbn Habib 
zayıftır; ayn ı  zamanda hadisi Ebü İ stı ük'tan mevküf olarak rivayet 
eden, yani isnadda Hazreti Peygamberi zikretmeksizin do ğ rudan İbn 
`Abbüs'm sözü olarak nakleden di ğer siküta muhalefet etmi ş tir843 . 

842. Bkz. İ bn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 45. 
843. Aynı  yer. 
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Gerek munkerde ve gerekse ş âzda, râvinin sika râvilere muhalefeti 
söz konusu oldu ğuna göre, ortada ayn ı  hadisin birbirinden farkl ı  iki 
rivayeti var demektir ve bu durumda, tabiatiyle sika olan râvilerin 
rivayetleri tercih edilecektir. E ğer hadis munker ise, tercih olunan mu-
kabili macraf, ş âz ise, yine tercih olunan mukabili de muhfai adını  alır 
(Bkz. Macrüf, MahfüZ). 

MUNKERU'L—RA DIS — Munkeru'l—hadis, hadis râvilerinin cer-
hinde kullan ılan tabirlerden biri olup "hadisi kabul edilmeyen, r ıza 
gösterilmeyen kimse" manâs ına gelir. Ş iddet bakımından üçüncü mer-
tebede bulunan tabir eırlfu'/-1.tadiş , cı,cifun, hadisuhu munkerun, vahin, 
gıcafühu gibi tabirlerle ayn ı  sırada yer ahr844. 

MURSEL — Hazreti Peygambere yak ın bir devirde ya ş amış  olma-
ları  dolayı sıyle, sahabenin ço ğunu gören ve onlarla sohbette bulunan 
tâbicilerin, i ş ittikleri sahabileri atlay ıp doğrudan doğ ruya Hazreti 
Peygambere isnadla kale Rasalu'llah (s.a.s.) diyerek rivayet ettikleri 
hadislere mursel denilmiş tir. Bu tarife göre mursel hadis, isnadda saha-
bisi düşmüş  hadistir. Sahabiden önceki herhangi bir râvinin, mesela 
tâbig veya daha sonraki tabakalara mensup olanlardan birinin dü ş -
mesi halinde, böyle bir isnadla gelen hadise mursel de ğ il, municat ıc, 
denir. 

Murselin yukarıda verdiğ imiz tarifi, umumiyetle hadisçilerin üze-
rinde ittifak ettikleri ıstılah manâs ındaki murseli bize tamtmaktad ır. 
Zira ustileülerle fıkıh ulmas ı , kelimenin lugat manâsm ı  ele alarak, onunla 
municatı c hattâ muczal aras ında hiçbir ayırım yapmazlar 845 . Aynı  görüş e 
sahip olanlardan biri de el—liatib el—Ba ğdâdrdir. Murselden bahseder-
ken bu konuya temas ederek der ki: Mudelles olmayan hadisin irsali, 
râvinin, muâs ın olmayan, yahut mülâkât ı  bulunmayan kimseden 
rivayetidir. Meselâ Sacid İbnu'l—Museyyib'in, Ebü Seleme İbn cAb-
dirrahman' ın, cUrve İbnu'z—Zubeyr, Muhammed İbnu'l—Munkedir, 
el—Hasan el—Ba şri, Muhammed İbn Sirin, latâcle ve tâbi`ündan olan 
diğer bir çok kimsenin Hazreti Peygamberden rivayetleri böyledir. Keza 
tabicündan olmayan İbn Curayc' ın, cUbeydullah İbn cAbdillah İbn 
(Utbe'den, Mâlik İbn Enes'in el—Râs ım İbn Ebi Bekr es—Şı ddik'tan, 
Hammâcl İbn Ebi Suleymân' ın `Alkame'den rivayetleri de bu kabil-
dendir. Bunların hepsi de, muâs ır olmayanların rivayetleridir. Muâs ırı  
olupta mülâkâtı  bulunmayanların rivayetlerine gelince, bunlara da el- 

844. Bkz. es—Suyi41, Teddb, s. 233. 

845. Ayni eser, s. 118. 
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Haccac İbn Ertat' ın, Sufyün es—Sevri'nin ve Şucbe'nin ez—Zuhri'den ri-
vayetleri misal olarak gösterilebilir. Bize göre bunlar ın hepsi hakkın-
daki hüküm birdir. Hattâ mülâki oldu ğu ş eyhten hadis i ş iten, fakat 
bu arada i ş itmediğ i hadisi irsal eden kimseler hakkındaki hüküm de 
böyledir846. 

El—Hatib'in bu ifadelerinden aç ıkça anla şı hyor ki, ona göre, tabicii- 
nun doğ rudan do ğ ruya Hazreti Peygamberden rivayet ettikleri hadisler 
mursel olduğu gibi, tabiciından olmayan ve daha sonraki tabakalara 
mensup bulunan kimselerin muâsarat etmedikleri, yahut muâsarat et- 
seler bile mülâki olmadıkları  hattâ mülâki olupta i ş itmedikleri kimse- 
lerden rivayet ettikleri hadisler de murselden say ılır. Maamafih, murse- 
lin tarifiyle ilgili olan bu ihtilaf, ıst ılah ve kelime yönünden olan bir 
ihtilaftır ve manân ın özü üzerinde herhangi bir tesiri yoktur; zira ister 

görüşüne uyularak hepsine birden mursel denilsin, ister mur- 
sel yalnı z tabic ılnun rivayetine atfedilmi ş  olup bunun dışı ndakilere 
muczal veya munlat ıc denilmiş  olsun, hepsi de, her iki grup nazar ında 
makbul olmayan hadis çe ş itlerindendir. Ş u da var ki, mursel tabirini 
daha umumi manâda kullanan el—Ijatib, es—Suyütrnin ifadesine göre, 
bu tabirin istimal yönünden çok defa tabicanun Hazreti Peygamberden 
rivayet ettikleri hadislere ıtlak olunduğunu da belirtmiş  bulunmakta- 
dir847 .  

Buna göre, muhaddisler mursel laf ı zım tabiciinun Hazreti Peygam-
berden rivayet ettikleri hadislere tahsis etmi ş ler, fukaha ve usülcüler 
ise, bunu daha umumi manada kullanarak munkat ıc hadislere de te ş mil 
etmiş lerdir. 

Mursel hadislerin delil olarak kullamhp kullan ılamayaca ğı  husu-
sunda çe ş itli görü ş ler ileri sürülmü ş tür. En—Nevevi'nin belirtti ğ ine göre, 
hadisçilerin çoğunluğu, bir çok fukaha ve usüleüler nazar ında mursel 
zayıftır ve onunla ihticac olunmaz. E ş —Ş afici de ayn ı  görüş e sahiptir 848 . 
İmam Muslim ise, ş abib'inin mukaddimesinde "rivayetlerden mursel, 
bize ve haberlere vak ıf kimselere göre huccet de ğ ildir" demiş tir849. 

Murselin zayıf ve merd ıld hadisler aras ında yer almas ının baş lı ca 
sebebi, mahzilf olan ravinin, yani tabiinin hadisi alm ış  olduğu ş eyhin 
adalet ve zabt yönlerinden halinin bilinmemesidir. E ğer isnaddan 
düşmüş  olan bu râvinin sahabi oldu ğuna kesinlikle hükmedilebilse 

846. El—tlatib el—BagdüHnin mursel hakk ındaki bu görüşü için bkz. 	s. 384. 

847. Es—Suyüti, Tedrtb, s. 117. 

848. Aynı  eser, s. 119. 

849. Bkz. ad ı  geçen eser, I. 30. 
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idi, o zaman, sahabilerin udül olduklar ı  kaidesine istinaden, hadis 
üzerinde tereddüde mahal kalmaz ve onun sahili oldu ğu kabul edilirdi. 
Fakat tabicinin hadisini al ıp ismini hazfetti ğ i ş eyhin de kendisi gibi 
bir tabici olmas ı  ihtimali vard ır. Keza bu ş eyhin tabi'î oldu ğu takdirde, 
ya sika ya da zay ıf olması  ihtimali vard ır. Sika olduğu farzedilse bile, 
onun da hadisi kendisi gibi bir tabi`iden alm ış  olmas ı  ihtimali vardır 
Eğer tabii ise, o da di ğeri gibi ya sika ya zay ıf olabilir. Velhasıl bu ili-
timaller ilânihaye teselsül eder gider ki, ak ıl bu teselsülü sonu gelmeyen 
bir ş ekilde tecviz edebilir. Fakat isnadlar tetkik edildi ğ i zaman, bazan 
bir tabicinin, en çok alt ı  veya yedi tabicinin yer aldığı  bir isnadla hadis 
rivayet etti ğ i görülmüş tür850. Bu sebepledir ki, tabitinden sonraki 
sahabi makamında ravisi dü şmüş  hadisler, dü ş en ravinin zay ıf olması  
ihtimaline binâen merdüd say ılmış lardır. 

Bununla beraber, murselin sahih oldu ğu görüşünü ileri sürenler 
de vardır. Bunlar ın başı nda Malik ve Ebü Hanife gelir. Bunlara göre, 
eğ er mursil, yani hadisi irsal eden ravi, hadisine güvenilir kimselerden 
olur ve yine güvenilir kimselerden irsal etti ğ i bilinirse, onun murselini 
almakta hiçbir mahzun yoktur 85 °. 

İbn Cerir ise, bu konuda şu görüşü ileri sürmüş tür: Tabic ıln murselin 
kabulü hususunda ittifak etmi ş lerdir. Ne onlardan ve ne de daha son-
raki imamlardan hiçbirinden murselin inkar ı  ile ilgili bir söz gelmemiş -
tir 852 . İbn (Abdi'l—Berr'e göre, İbn Cerir, bu sözü ile ikinci asr ın baş -
larında mursele kar şı  ilk muhalefetin e ş—Ş afi<i'den gelmiş  olduğuna ve 
ondan sonra ş iddet kazandığı na iş aret etmi ş  olacakt ır853. Bununla be-
raber e ş —Ş aficrnin mursel hadisleri külliyen reddetmedi ğ i de bir ger-
çektir. Nitekim er— Risale'deki ifadesine göre, baz ı  ş artlara bağ lı  olarak 
kibar'ı  tabicinin mursel hadisleri kabul edilebilir. Bu ş artlardan biri: 
Eğer murselde hadis, hafız ve güvenilir kimseler tarafından bir ba şka 
tariktan ve fakat musned olarak rivayet edilmi ş  ise, o zaman murselin 
sıhhatine hükmedilir. Diğer bir ş art: E ğer mursel rivayeti takviye eden 
ikinci tank da mursel ise, bu takdirde ikinci tarik ın mursili, kendisin-
den hadis ahnan kimselerden ve birinci tarik ın mursilinden ba şka bir 
kimse olması . Böyle olduğu zaman ikinci tarik mursel de olsa birinci-
sini takviye eder. Şu var ki bu, musned olarak rivayet edilen ilk ş ekle 
nisbetle daha zay ıftır. Bir başka ş art: M ıı rsel hadisi takviye eden ne 

850. Bkz. nın Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 54. 
851. Aynı  yer, ve es—Suyfrg, Tedrlb, s. 119. 
852. Es—Suyütl, Tedrib, s. 119. 

853. Aynı  yer. 
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musned ve ne de mursel, bir ba şka tarikle gelmi ş  bir rivayet bulunmaz, 
fakat Hazreti Peygamberden ashab ı  tarafından rivayet edilen haber-
ler aras ında mursel hadise uygun bir söz bulunursa, râvinin, murselini 
sahih olan bir as ıldan aldığı na hükmedilir. Diğer bir ş art Mursel hadisin, 
ilim ehlinin fetvalar ına uygun olmasıdır. 

Eş —Ş afici, kibar—ı  tabicinden mursel olarak rivayet edilen hadislerin 
kabul edilebilmesi için ileri sürdü ğü bu ş artlar ın her birinde, hadislerin 
mahreclerinin s ıhhatini gösteren delâletler bulundu ğunu ve bunlara 
istinaden onlar ın kabul edilebilece ğ ini söylemi ş , bu ş artlar ı  ihtiva etme-
yen mursel hadislerin ise, kabule ş ayan olmadıklarını  ileri sürmüş tür854. 

Hazreti Peygamberin baz ı  ashab ıyle uzun müddet beraber bulu-
nan kibar—ı  tabicinden sonrakilerin (yani s ığı r—ı  tabicinin) murselleri 
hakkında ise, e ş —Ş Afici, herhangi bir ş art ileri sürmeksizin "bunlardan 
murseli kabul edilen hiç kimse bilmiyorum" demekle yetinmi ş tirm. 

E ş —ş Afici'nin mursel hadislerin kabulü ile ilgili olarak ileri sürdü ğü 
bu ş artlar gözönünde bulundurulursa, onun, kibar— ı  tabicinden Sagd 
ibnue'l—Museyyib'in mursellerinden ba şka mursel kabul etmedi ğ i yo-
lunda ileri sürülen görü ş lerin yerinde olmad ığı  anlaşı lır. Filhakika es-
Suyüti, Satid İbnu'l—Museyyib'in mursellerinden ba şka ~selle ihticac 
etmedi ğ ine dair e ş —Ş Afici hakk ında ileri sürülen bir görü şün ş öhret ka-
zandığı na iş aretle, bu görü ş ün mesnedi olarak e ş —Ş Afi`rnin MAlik'ten 
rivayet etti ğ i şu hadisi zikreder: 

RAle'ş —Ş Afig: Abberana MAlik, can Zeyd İbn Eslem, `an Sacid 
İbni'l—Museyyib ene Rasülallahi (s.a.s.) nehA (an beyc ı 'l—lahmi 
hayevAni"6 . 

E ş —Ş afici bu mursel hadisi zikrettikten sonra ş u görü şü ileri sür-
müş tür: "El—R.As ım İbn Muhammed, Sacid İbnu'l—Muse-yyib, `Urve 
İbnu'z—Zubeyr ve Ebü Bekr İbn cAbdirrahman da etin hayvan kar şı -
lığı  satılmasını  haram sayıyorlardı . Bu, bize göre de böyledir ve Hazreti 
Peygamberin ashab ı  içinde herhangi birinin Ebü Bekr e ş —şı ddiVa 
muhalefet etti ğ ini bilmiyoruz. Bizim nazarımızda İbnu'l—Museyyib-
in irsali hasendir" 857 . 

E ş —Ş Aficrnin, Sacid İbnu'l—Museyyib'in irsali hakk ındaki bu sözü, 
iki yönden mütalaa edilmi ş tir. Baz ılarma göre, di ğerlerinin murselleri 

854. Bkz. 	s. 464. 

855. Aym eser, s. 465. 
856. Hadis için bkz. MEılik, el—Muvag ır, II. 655. 

857. Bkz. es—Suyüti, Tedrib, s. 121. 

294 



hilâfma, İbnu'l—Museyyib'in murselleri e ş —Ş âfiTnin nazar ında huc-
cettir; çünkü e ş —Ş âfici, onun mursellerini tetkik etmi ş  ve hepsinin _de 
musned olduğunu görmü ş tür. Diğ er baz ılar ına göre ise, ibnu'l—Musey-
yib'in murselleri de, e ş —Ş âficinin nazar ında diğerlerinden farks ızdır; 
yani onlar da di ğ erleri gibi huccet de ğ ildir. Bununla beraber e ş —Ş âfici, 
onun mursellerini tercih etmi ş tir; çünkü, her ne kadar hüküm istin-
batında mursel delil olarak kullan ılmasa bile, baz ı  hallerde onunla 
tercihde bulunmak câizdir 858 . 

El—ljatib, bu ikinci şı kka i ş aretle, kendi nazar ında sahih olan görüş ün 
bu olduğunu söyler ve "esasen Sacid'in murselleri aras ında musned 
olmayan hadisler de bulunmaktad ır. Bununla beraber e ş —Ş âfig, kibar—ı  
tâbicinin mursellerini di ğerlerinden ay ırdederek onlara üstün bir meziyet 
atfetmi ş tir. Bunlar aras ında tabiatiyle Sagd'in murselleri de vard ır" 
der 859 . 

Burada ş una da i ş aret etmek gerekir ki, Sacid İbnu'l—Museyyib'in 
murselleri, imamlar aras ında umumiyet itibariyle sahih kabul edil-
miş tir. Meselâ Yahyâ İbn Macin "mursellerin en sahili Sacid İbnu'l-
Museyyib'in murselleridir" demi ş , Ahmed İbn Hanbel de, buna yak ın 
bir ifade ile "Sacı d İbnu'l—Museyyib'in murselât ının en sahih mursel-
ler" olduğunu söylemi ş tir86q. 

Sa(id İbnu'l—Museyyib'in mursellerini söz konusu eden el—klikim 
de, bunların en sahih murseller oldu ğunu söylemiş  ve buna delil olarak 
ş öyle demi ş tir: "Çünkü Sacld sahabe evlâdmdand ır. Babası  el—Musey-
yib İ bn Hazn, Ş ecere ve Rivân bey'ati ashab ından idi. Sacid, <O ıner'i, 
cOs ınn'ı , 'Ali, Talha, ez—Zubeyr ve di ğer Aş ere—i Mube şş ere'yi idrak 
etmiş tir. Halbuki tâbictın aras ında onları  idrak eden ve onlardan hadis 
alan Sdid ve Rays İbn Ebi liâzim'den ba ş ka kimse yoktur. Bütün bun-
lara ilâveterı  Sacid, IJicâz ehlinin fakih ve müftisi ve Fukaha—i Seb`an ın 
ilkidir; o Fulçahâ—i Seba ki, Mâlik İbn Enes onların icmacım bütün hal-
kın icmacı  saymış tır"861. 

El—klâkim'in belirtti ğ ine göre, mursellerin ço ğu, Medine ehlinden 
Sacid İbnu'l—Museyyib, Mekke ehlinden `At' İ bn Ebi Rabâly, Mı sır 
ehlinden Sacid İbn Ebi Hilâl, Ş âm ehlinden Meklıal ed—D ımaş ki, Ba şra 
ehlinden el—Hasan İbn Ebil—Hasan (el—Ba şri) ve Küfe ehlinden Ibrâ- 

858. Ayın yer. Keza bkz. 	el—Bağ dk11, 	 s. 404-405. 
859. Aynı  yer. 

860. Aynı  yer. 

861. Bkz. 	 Mdrifet 	 s. 25-26. 
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him İbn Yezid en—Nahaci vas ı tasıyle rivayet edilmi ş tir"2. Yukar ıda 
da açıklandığı  gibi, bunlar ın en sahihi, Medine ehlinden olan Sacid ib-
nu'l—Museyyib'in murselleridir. Mekke ehlinden gelen `Ata' Ibn Rabah-
ın  ise, `Ali İ bnu'l—Medini'nin ve Ahmed İbn Hanbel'in belirt-
tiklerine göre, cAta'mn her çe ş it insandan hadis almas ı  dolayı sıyle en 
zayıf mursellerdir. Bu sebeple `Ali İbnu'l—Medini, mursela-
tının bile (Ata'n ın mursellerinden çok daha iyi oldu ğunu söylemi ş ; 
Ahmed İbn Hanbel de, "murselât aras ında el—Hasan el—Ba şri ve `Ata'-  
İbn Ebi Rabah'ınkilerden daha zayıf mursel yoktur" demi ş tir863 . Yahya 
İbn Sacid ise, Sa<id İbn Cubeyr'in mursellerini `Asta'n ın murselerine ter-
cih etmi ş tir864. 

Basra ehlinden gelen el—Hasan el—Ba şrl'nin mursellerine gelince, 
Ahmed İbn Hanbel'in bunlar hakk ındaki görü şüne biraz önce i ş aret 
etmiş tik. Buna ilaveten, el—cIrakrnin el—Hasan' ın murselleri hakkında 
"ş ibhu'r—rith" denildi ğ ine dair bir sözüne de i ş aret edebiliriz 865 . Bununla 
beraber, onun mursellerini bu derece zay ıf görmeyenler de vard ır. 
Mesela `Ali İbnu'l—Medini'ye göre, sikatm el—Hasan el—Ba şirden ri-
rivayet ettikleri murseller sahihtir. Ebii Zurca ise, el—Hasan' ın "Iccile 
Rasülu'llah (s.a.s.) diyerek rivayet etti ğ i hadislerin sâbit birer asl ını  
buldum; yaln ı z dört hadis müstesna" demi ş ; Yahya İbn Sagd el—Kat-
tan da buna yak ın bir ifade kullanm ış tır. Ancak Eb ıl Zurca'nm istisna 
ettiğ i dört hadise kar şı lık, Yahya İbn Sacid, bir yahut iki hadisi müstesna 
kılmış tır866. Yine bu cümleden olarak, Yfinus İbn cUbeyd'in el—Hasan 
el—Ba şri'ye tevcih etti ğ i "ya Eba Sacid, sen Hazreti Peygambere yeti ş -
mediğ in halde rivayet etti ğ in baz ı  hadislerde Icâle Rasiilu'llah diyorsun; 
bu nas ıl olur ?" sualine, el—Hasan' ın verdiğ i ş u cevap zikredilebilir: 
"Ey karde ş imin oğ lu, bana öyle bir ş ey sordun ki, senden önce hiç kimse 
bunu bana sormamış tı  Benim nazar ımda senin yerin olmasaydı  sana 
cevap vermezdim Ben kimin zaman ında yaş adım, biliyorsun. El—Hac-
cac zamanı ... Benim kale Rasülu'llah dediğ imi iş ittiğ in bütün hadisler 

Ibn Ebi Talib'tendir. Ancak ben öyle bir devirde ya ş adım ki 
nin ismini aç ıklayamadım" 867 . 

Nakledilen bu sözlerin s ıhhati hakkında kesin bir ş ey söylemek 
mümkün de ğ ildir. Bununla beraber ş urası  bir gerçektir ki, el—Hasan' ın 

862. Aynı  yer. 
863. Es—Suyilti, Tedrib, s. 123-124. 
864. Aynı  eser, s. 125. 
865. Aynı  eser, s. 124. 
866. Aynı  yer. 
867. Aynı  yer. 
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isnad ederek nakletti ğ i hadisler huccet olarak kabul edildi ğ i halde, mur-
selleri kabul edilmemi ş tir. 

Kiife ehlinden gelen İ brahim en-Nahacrnin murselleri ise, Yahya 
İbn Ma% tarafından daha sıhhatli görülmüş  ve mesela e ş-ş acbrnin 

mursellerine tercih edilmi ş tir. Hatta İ bn Ma`in, "onun murselleri Salim 
İ bn <Abdillah' ın, el-Kas ım ve Sacid İbnu'l-Museyyib'in mursellerinden 
daha çok ho ş uma gidiyor" demi ş tir. Keza Ahmed İbn Hanbel'e göre 
de en-Natı acrnin mursellerinde bir beis yokturs". 

Mursel hadisler, baz ı  imamlar tarafından müstek ıl kitaplar halinde 
cemedilmiş tir. Bunlar aras ında en çok ş öhret kazananlar ı  Eba Davad 

es-Sicistani (202-275) nin Kitclbu'l-Merdsll'i, yine İ bn Ebi Hatim (240- 
327) in aynı  isimdeki kitab ı  ve Ebii Sacid (694-761) nin CCI-

mi<u't-talış ll 

Burada, bir de sahabi mursellerine i ş aret etmek yerinde olur. Bu 
murseller, bir sahabinin ya şı nın küçük olmas ı , yahut İ slâm'a geç gir-
mesi dolayı sıyle bizzat mü ş ahede etmediğ i, yahut i ş itmediğ i şeyleri 

Hazreti Peygambere isnadla nakletti ğ i haberlerdir. Sahih olan görü ş  
gereğ ince, bu çe ş it mursellerin s ıhhatine hükmedilir El-Buhari ve Mus-
lim'in ş cı4/41erinde bunlar say ılamıyacak kadar çok yer alm ış tır Çünkü 

bir sahabinin, Hazreti Peygamberden i ş itmeden ona isnad etti ğ i bir ha-
beri ancak kendisi gibi bir sahabiden alm ış  olduğuna şüphe yoktur. 
Belki sahabi olmayan kimselerden aldığı  haberlerin de bulunabilece ğ i 
düşünülse bile, bu çok nadirdir ve bu çe ş it haberlerin kaynaklar ı  da genel-
likle belirtilmiş tir. Sahabe, hepsi de udal olduklar ı  için, haberlerinde 
herhangi bir ş üphe ve tereddüde yer yoktur. 

MURSEL HAFI İ bn Hacer'in tarifine göre mursel hafi, bir ra-
vinin, muas ın olan, fakat mülak ı  olduğu bilinmeyen kimseden rivayet 
ettiğ i hadisin ismidir869 . İbım' ş-ş alah' ın ve ona uyan en-Nevevi'nin 
tariflerinde ise, ravinin, kendisinden hiçbir hadis i ş itmediğ i, yahut 

kendisine hiç mülakı  olmadığı  bilinen ş eyhten rivayet etti ğ i hadistirs". 

Bu tariflerden anla şı lıyor ki, mursel hafi, senedinde inkıta bulunan 
hadistir; yani munkat ıc dediğ imiz bir hadis çe ş ididir. Bununla beraber, 
senedinde inkıta bulunan hadis çe ş itleri vardır ve bunlar ı  birbirinden 
ayırdetmek gerekir; zira bunlar aras ında, senedlerindeki ink ıta yönün-
den bir benzerlik bulunsa bile, ink ı tacm sened içinde bulundu ğu yere ve 

868. Ayni yer. 

869. Bkz. Nubbetu'l—fiker ş erhi, s. 56. 

870. Bkz. 	 `U/rı mu'/—hadis, s. 261; es—Sup:iti, Tedrib, s. 393-394. 
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ş ekle göre ince farklarla birbirlerinden ayr ıldıklarına şüphe yoktur. 
Umumiyet itibariyle ink ıta, bir râvinin, i ş itmediğ i ş eyhten hadis riva-
yet etmesiyle has ıl olur ve râvi ile ş eyh arasında mülakat ve muasarat ı n 
bulunup bulunmamasına göre de dört hadis çe ş idi ortaya ç ıkar. Bun-
lar mursel hafi, mursel zâhir, mudelles ve munkat ı`dı r. 

Mursel hafi, yukar ıda da belirtti ğ imiz gibi senedin neresinde olursa 
olsun, muas ır olan, fakat mülakat ı  bulunmayan, yahut aralar ında semâ 
olmayan iki raviden birinin di ğerinden rivayet etti ğ i hadistir. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus, bu iki râvi aras ında semâ olmadığı nın, 
yahut mülakat bulunmadığı nın bilinmesidir. 

Mursel zâhir, tabicândan olan bir ravinin kale Rasalu'llah (s.a.s.) 
ibaresiyle nakletti ğ i hadistir. Buna göre seneddeki ink ıta, sahabinin 
düş mesiyle has ı l olmuş tur (Bkz. Mursel). 

Mudelles ise, birbirlerinin muas ın olan, aralar ında mülakat bulun-
duğu, hattâ birbirlerinden hadis i ş ittiğ i bilinen iki râviden birinin,di-
ğ erinden i ş itmeden rivayet etti ğ i hadistir. Burada râvi, hadisi di ğerinden 
iş itmediğ ine göre, bir ba ş kas ından i ş itmiş  olacaktır. Ancak bu "bir 
başkası " senedte yer almad ığı  için inkıta hasıl olmuş  demektir. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus, iki râvi aras ında mülakat ve semâ bu-
lunduğu halde, birinin diğerinden i ş itmeden rivayet etti ğ i hadisin de, 
iş itmi ş  olduğu diğ er hadislerden olması  vehminin insanda galip gelme-
sidir (Bkz. Mudelles, Tedlis). Bu aç ıklamadan anla şı ldığı na göre, mursel 
hafi ile mudelles aras ındaki fark, birincisinde, bir ravinin, muas ın olan, 
fakat mülâki olmad ığı  bilinen bir ş eyhten hadis rivayet etmesidir. Ikin-
cisinde ise, râvi, mülaki oldu ğu ve hattâ hadis i ş ittiğ i bir ş eyhten, 
i ş itmediğ i bir hadisi rivayet etmesi ve böylece bu hadisi de di ğ erleri 
gibi o ş eyhten i ş itmi ş  olduğu vehmini uyand ırmas ıdır. Bu sebepledir 
ki mudelles hadisin isnad ında inkıta bulunduğuna hükmetmek di ğerine 
nisbetle çok güçtür. 

İnkı ta ile has ıl olan dördüncü hadis çe ş idi de munkat ı 'dır. Munkat ı , 
senedin neresinde olursa olsun, bir râvisi dü ş müş  olan hadistir (Bkz. 
Munkatı`). Bu bakımdan, mursel olsun, mudelles olsun, munkat ı'm 
iki ayrı  çe ş ididir; fakat hepsi de musel hafrden farkl ıdır. 

MURUVVET — Lugat yönünden ractiliyet ve insaniyet manasma 
gelen muruvvet, husn—i hulk ve adab— ı  nefsaniye manalar ında da kul-
lanılmış tır. Hadis ıstılahında baz ı  ulema, onu, rivayetin kabulü için 
hadis râvilerinde bulunmas ı  gereken adaletin tarifi içerisinde mütalaa 
etmiş lerdir. Ulemaya göre adalet, insan ın, muruvvetini ihlal eden ş ey. 
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lerden sakınmas ını  gerektiren bir s ıfatt ır. Ancak bu, ş ahsın örf ve âdetine 
göre değ erlendirilir. Mesela, bir defaya mahsus olmak üzere i ş lenen bir 
günah, yahut herhangi bir sözde yap ılan tahrifat, hata ile ve kas ıtsız 
yapılmış  olmaları  ihtimali dolayı sıyle, muruvveti ihlal edici bir vasfa 
sahip değ illerdir. Fakat insan günah i ş lemeyi ve sözlerde tahrifat yap-
mayı  adet haline getirir, yahut bu fiiller o ş ahıstan s ık sık tekerrür eder-
se, muruvvetini ihlal etmi ş  ve dolay ı sıyle adaletini yitirmiş  olur. Bu 
sebepten insan, kendisine lay ık olmayan bir fiili zaruret harici yapacak 
olursa, o fiilinden dolay ı  ayıplanır ve tenkid edilir; çünkü o fiille muruv-
vetini ihlal etmi ş tir. 

Yukarıda mal-tasma k ısaca i ş aret etti ğ imiz muruvvetin çe ş itli 
tarifleri yap ılmış tır. Baz ılarına göre muruvvet, insan ı , güzel ahlak ve 
güzel adet sahibi olmaya sevkeden adab— ı  nefsaniyedir. Baz ı larına 
göre insaniyet, baz ılarına göre de ki ş inin olgunluğudur. Baz ıları  muruv-
vetin nefse ait bir kuvvet oldu ğunu söylemi ş lerdir; öyle bir kuvvettir 
ki, bu kuvvetten, şer'an, aklen ve örfen medhi gerektiren güzel fiiller 
s 'Mu olur. 

Bazı  fakihlere göre muruvvet, nefsin bütün pislik ve kötülüklerden 
korunması , halk nazar ında insanı  kötü gösteren bütün davran ış lardan 
sakımlmasıdır. İnsanın, yaş adığı  toplum içinde, o toplumun örf ve adet-
lerine uygun bir ya ş ayış a sahip olmas ı  da muruvvetten say ılır. Mesela 
bir erke ğ in kadınlara mahsus bir elbise giyerek sokakta dola ş ması , 
yahut kad ınlar gibi omuzlarına kadar saç uzatmas ı , onun muruvvet-
sizliğ ine delâlet etti ğ i gibi, insanın bir mecliste ayaklar ını  uzatarak 
oturmas ı  da muruvvetin yokluğundandır. Çünkü toplumun örf ve âdeti, 
bunları  yapmamayı  âmirdir. Halkın dikkatini üzerinde tutan, mevki 
sahibi muteber bir ş ahıs, cimriliğ i dolayısıyle hammala para vermemek 
için evine gidecek bir yiyecek sepetini, veya fileyi, caddede ve halk ın 
gözü önünde ta şı rsa muruvvetini ihlal etmi ş  olur; fakat buna benzer 
bir iş i tevazu ile yaparsa, muruvvetine halel gelmez. 

Muruvvetini ihlal eden kiş inin hükmüne gelince, bu gibi kimselerin, 
İ slam kaza müessesesinde ş ehadeti,. hadis sahas ında rivayeti makbul 
değ ildir. Çünkü muruvvetin ihlali, ya onu ihlal edenin akhndaki bozuk-
luk, ya dinindeki noksanl ık, ya da hayas ındaki azlık sebebiyle olur. 
Bunlar ise, o kimsenin sözüne kar şı  olan güven duygusunu yok eden 
amillerdir. Bu sebepledir ki hadisçiler, muruvvetten yoksun ki ş ilerin 
hadislerini almaktan ve onlar ı  rivayet etmekten titizlikle sak ınmış -
lardır. 
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MU Ş :kFAIJA— Kar şı lıklı  iki kiş inin el tutu şması  manas ına gelen 
mu ş afalla, hadis ıstı lah ında, Kutub—i Sitte veya mutemed hadis kitap-
lar ından birinin, rivayetine nisbetle Mi olan bir isnad çe ş idine verilen 
isimdir. Mesela el—Buttari veya Muslim, kitaplar ında bir hadis naklet-
miş lerdir. Bir ba şka kimse aynı  hadisi bir başka tarikla rivayet etti ğ i 
zaman, el—Butı ari yahut Muslim ile Hazreti Peygamber aras ındaki ravi 
sayı sı , hadisi başka tarikla rivayet eden kimsenin ş eyhi ile Hazreti 
Peygamber aras ındaki ravi sayı sına eş it olursa, buna mu ş afaba adı  
verilir. Zira hadisi ba şka tarikla rivayet eden kimse, sanki el—Buljarl 
veya Muslim ile musafaha etmi ş  ve o hadisi bu iki imamdan birinden 
almış  gibidir. Bil açıklamayı , ravi sayı sını  da gösteren bir ş ema üzerin-
den daha kolay anlamak mümkündür. 

Hz.Pey amber  

1 	Sahabi 

2 	Râvi 

3 	RâNd 
—T—  

4 	Râvi 

5 	Ravi 

6 
veya Muslim • 

Hz.Peyramber  

Sahabi __T__ 

Râvi 

Râvi 

Râvi 

Râvi 

Ravi (ş eyh) 
-T-- 

 Râvi 

Görüldüğü gibi, mutemed hadis kitaplar ından olan el—Buttarl ve 
Muslim'in Ş cı lıı /ı 'lerindeki bir hadis, o kitab ın müellifine Hazreti Pey-
gambere kadar be ş  rivisi olan bir isnadla gelmi ş tir. Halbuki diğer is-
nadta, en son ravinin ş eyhi ile Hazreti Peygamber aras ında beş  ravi 
vardır. Bir ba şka ifade ile, en son raviye hadis, kendi ş eyhi de dahil 
alt ı  ravi vas ıtasıyle ulaşmış tır. Bu bakımdan musavat, Ş ahih müellifi 

ile diğer isnadtaki en son ravi aras ında de ğ il, bu ravinin ş eyhi aras ın-
dadır. Mu ş afaha da, müellif ile di ğer isnadtaki en son ravi aras ında 

olmuş tur. 

Burada ş u hususu önemle belirtmek gerekir ki, bir hadisin isnad ının, 
mutemed kitaplardan birisinde yer alan ayn ı  hadisin diğer bir isnadına 
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nisbetle â1î say ılabilmesi için, o hadisi en son rivayet eden ve kitab ın 
müellifi ile mu ş öfahada bulundu ğu kabul edilen İ-ayinin, kitap müel-
Minden hiç olmazsa bir kaç as ır sonra ya ş amış  olması  gerekir. Aksi 
halde, mesela el—Buhöri ile ayn ı  devirde ya ş amış  ve aynı  senelerde 
vefat etmi ş  bir kimse için mu ş âfaha söz konusu de ğ ildir. 

Mesela es—SuyötT, rivayet etti ğ i bir hadisin isnadında, kendisi ile 
Hazreti Peygamber aras ında on ravi bulundu ğunu, keza en—NesöT-
nin de bir başka hadisi Sunen'inde yine on ravi vas ı tasıyle rivayet et-
tiğ ini belirterek aralar ında musavat has ıl olduğunu söylemi ş tir87 . 

Es—Suyütrnin vefat tarihi 911 H., en—NesöTnin vefat tarihi ise 
303 H. dir ve aralar ında be ş  asırlık bir zaman fark ı  vardır. Bu bakım-
dan es—Suy ıltrnin isnad ı  en —NesöTnin isnadına nisbetle alidir. Zik-
rettiğ imiz bu misal musavatla ilgili olmakla beraber mu ş öfahadan farkl ı  
değ ildir. Eğer yukar ıda söz konusu ettiğ imiz musavatın, es—Suyötl-
nin hadisi aldığı  ş eyh ile en—Nesn aras ında has ıl olduğu farzedilirse, 
yani en—Nesn, hadisi on râvisi olan bir isnadla alm ış ken, es—Suyött 
onbir raVili bir isnadla alm ış  olsaydı , en—Nesn ile es—Suy ılti arasında 
musafaha olur ve yine es—Surltrnin isnad ı  diğ erine nisbetle alt sayılırdı  
(Bkz. ("A'1I). 

MUSAIJIJAF — Kelimeyi yanlış  okumak man:asma tashiften ism—i 
merül olan mu ş ahlı af, hadis ıstılahmda, metin veya isnad ında bir ke-
limesi veya ravilerinderı  birinin ismi hatah olarak söylenmi ş  ve bu hata 
ile rivayet edilmi ş  hadise verilen isimdir. 

Hadisin gerek metnindeki bir kelimenin ve gerekse isnad ındaki 
bir ravi isminin teleffuzunda vaki olan hata, ya kelime veya ismin 
ş ekil ve hat yönünden de ğ işmeden yalnız bazı  harflerindeki noktalar ın 
değ iş mesiyle (yani noktah bir harften noktan ın düşmesiyle, yahut nok-
tas ız bir harfin noktah olarak okunmas ıyle), yahutta kelime veya ismin 
yazılı§ yönünden ş ekil değ i ş tirmesiyle olur. 

Mütekaddim ılndan olan hadisçiler, bu iki hata ş ekli arasında her 
hangi bir ayırım yapmamış lardır. Bunlara göre, ister harfte yaln ız 
nokta değ iş ikliğ i olsun, ister kelimede ş ekil değ iş ikliğ i olsun, her ikisi 
de mu ş ahhaftır; çünkü her ikisi de bir hatan ın neticesidir. Nitekim bu 
konuya bir kitap tahsis eden el-J-Askeri, her iki ş ekle de delâlet etmek 
üzere kitab ına et-7'011f ve't—tahrIf ve şertm ma yaltacu fih adını  vermiş 872  

871. Bkz. Tedrib, s. 364. 
872. Bu kitabın bir kı smı  1326 da Mısır'da bas ılmış tı •. Aslı  156 varak olarak traru'l—Kutub 

— Kahire'de bulunmaktad ır. 
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ve tastıif ve tahrifin kendi nazar ında bir ve ayn ı  olduğunu belirtmek 
istemiş tir. 

Bununla beraber, daha sonraki hadisçiler, her iki hata ş eklini bir-
birinden ay ırmaya meylei mi ş lerdir. Mesela İbn Hacer, yaz ı  ş eklinin 
bâki kalarak sadece nokta de ğ iş mesiyle bir yahut bir kaç harfin de ğ iş -
mesi halinde, o ibareye mu ş alAaf, ş ekil değ iş ikliğ ine uğ ramış  ibareye 
de multarref adını  vermi ş tir873 . 

Ta ş hif ve tahrifin, bazan hadisin metninde, bazan da isnad ında 
vaki olduğu gözönünde bulundurularak, İbn Hacer'in tarifine göre 
metin yönünden musablı af olan baz ı  hadisleri misal olarak zikretmekte 
fayda vard ır: 

...Men same Ramazâne summe etbacahu sitten min Ş evval kane 
ke şı yami'd-dehri. 

Eba Eyyab el—Ensari Hazreti Peygamberden rivayet etmi ş tir: 
"Kim Ramazan orucunu tutar, sonra da onu takiben Ş evval'den alt ı  
günü oruçlu geçirirse, bütün sene oruç tutmu ş  gibi olur". 

Hadis, Muslim, et—Tirmizi, Ebâ Dâvâd ve İbn Mâce taraf ından 
rivayet edilmi ş tir874. Ancak, ed—Dara‘utnrnin belirtti ğ ine göre, yine 
Ebâ Eyyfib tarik ıyle hadisi nakleden Ebâ Bekr hadis met-
ninde geçen sitten kelimesinde ta ş kıif yapmış  ve men ş ame RamagIne 
ş umme etbacalzu ş ey'en demiş tir875 . 

Hazreti Peygamber taraf ından sadaka amili olarak gönderilen 
Esd (Ezd) kabilesinden İbnu'l—Lutbiyye isminde biri, dönü şünde, top-
ladığı  vergileri getirip "bunlar sizin" diyerek Hazreti Peygambere 
teslim etmi ş , baz ı  ş eyleri de yan ında al ıkoyup "bunlar da benim; bana 
hediye edildi" demi ş ti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, mescidde 
minbere ç ıkarak memurlar ın hediye kabul etmelerinin do ğ ru olmad ı -
ğı nı  bildiren bir konu şma yapmış  ve hediye alanlar ın, aldıklarını  (deve, 
inek ve koyun cinsinden olursa, her biri kendi sesleriyle ba ğı rır olduk-
ları  halde) boyunlar ında taşı yacaklar ını  haber vermi ş tir. 

El—Butı ari ve Muslim tarafından Ebâ Humeyd es—Sacı di tari-
kıyle rivayet edilen bu hadiste 876  ev Ş cItun teyc ıru (teycaru) "eğer bir 
koyun ise meler" ibaresi yer alm ış tır. Ibnu' ş —ş alâtı 'ın ed—Daralsutni'den 

873. Bkz. Ibn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 64-65. 
874. Bkz. Muslim, Ş ahiti, II. 822; et—Tirmizi, Sunen, III. 132; Elıft Davnd, Sunen, L 567; 

Ibn 1ce, Sunen, I. 524. 
875. Bkz. Ibnu's—ş aMlft, Uh7mu'/—hadis, s. 255; es—Suyfrg, Tedrib, s. 385. 
876. Bkz. 	 Salah, VIII. 114-115; Muslim, .504, III. 1463. 
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naklen belirtti ğ ine göre, Ebü Masa Muhammed ibnul—Musenna bu iba-
reyi ta ş la ederek ev ş titun tenctru ş eklinde rivayet etmi ş tir877 . 

Zikrettiğ imiz bu misallerde aç ıkça görüldü ğü gibi, baz ı  kelimeler 
üzerinde yap ılan hatalar, tamamiyle nokta de ğ iş melerinden ibarettir 
ve İbn Hacer'in tarifine göre bu çe ş it hatayı  ihtiva eden hadislere mu-
sahhaf denir. 

İbn Hacer'in mubarref olarak isimlendirdiğ i diğer rivayet hatalar ı  
ise, kelime ş eklinin bozulmas ıyle ortaya ç ıkar. Mesela: 

...Ihtecera Rasülu'llah (s.a.s.) hucreten bibasafetin ev ha ş irin... 

Zeyd İbn Sabit'ten rivayet olundu ğuna göe, Hazreti Peygamber 
(mescid içinde) kendisine has ırdan küçük bir oda çevirmi ş tir. 

Baş  tarafından bir cümlesini zikretti ğ imiz bu hadis, el—Bubarl 
ve Muslim tarafından nakledilmi ş tirm. Ancak, ayn ı  hadisi ş eyhinden 
iş itmeden bir kitaptan al ıp rivayet eden İ bn Lehica, ilk kelimede hataya 
düş müş ; ibtecera okuyacak yerde, onu tahrif ederek, "hacamat oldu" 
manasında ilı teteme şeklinde okumuş tur879. Bu sebeple, içinde yaz ı  
ş ekli değ iş ikliğe uğramış  kelimeleri ihtiva eden hadislere mubarref de-
nilmiş tir. 

Tashif ve tahrifin, bazan da isnadta vaki oldu ğunu yukarı da kay-
detmiş tik. Bunun güzel bir örne ğ ini el—Hakim zikretmi ş tir: Muham-
med İbn (Abdi'l—Ruddas el—Mukri'nin, baz ı  ş eyhlerinden nakletti ğ ine 
göre, Ba ğdad'ta bir ş eyh hadis rivayeti için oturmu ş  ve ş öyle bir isnad 
okumuş tur: 

...`An Sufyan es—SevrT, `an Celed 	`ani'l—Cisr... 

Ş eyh, bu kelimelerle ş u isimleri söylemek istemiş tir: 'An Sufyan 
e ş —Ş evri can Halid el—Hazza', cani'l—Hasen"°. 

Eş —Ş aficrnin ifadesine göre, Malik İbn Enes de baz ı  isimlerde tas-
hifat yapm ış  ve mesela cAmr İbn cOsman' ı  cOmer İbn `Osman, Cebr 
İbn Cabir İbn 'Atik ş eklinde zikretmi ş tir"°. 

Yukarıda verdiğ imiz misallere dikkat edilecek olursa, ta ş hif ve 
tahrifin, umumiyet itibariyle, yaz ı lı  olan bir isim veya kelimeyi yanlış  
okumak neticesinde has ıl olduğu kolayca anla şı lı r. İ lk devirlerde me- 

877. Bkz. 	 s. 254. 
878. Bkz. 	 .504, VII. 99; Muslim, Ş al.db, I. 539. 

879. İbn Lehra'run bu rivayeti için bkz. Ahmed İbn ljanbel, Musned, V. 185. 

88. Bu haber için bkz. 	 Mdrifet 	 s. 152. 
881. Aynı  eser, s. 150. 
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tinlerin noktasız ve hareketsiz yaz ıldığı  gözönünde bulundurulursa, 
bunlar ı  okumadaki güçlüğün hata yapma ihtimalini bir kat daha ar-
tıracağı nı  tabii görmek gerekir. Bu bak ımdan ta ş lı ifatın ço ğu nazar 

(görme) hatas ı dır. Bununla beraber, bilhassa isimlerde, semda, yani 
iş itmeye dayanan hatalar ın daha çok vukubuldu ğu anlaşı lmaktadır. 
Bunun sebebi de, ş ifaht rivayetlerde isnad zikredilirken söylenen bir 
isim ve lakab ın yahut bir isim ve baba isminin, harfleri ş ekil ve nokta 

yönünden farkl ı  olsa bile, ayn ı  vezin ve kal ıptaki bir ba şka isim ve la-
kab ş eklinde duyulmas ı dır. Mesela el—Hakim'in belirtti ğ ine göre, Eh-
vazlılar bir isnad içinde geçen Bukeyr İ bn cikmir el—Beceli ismini tas-

hif etmi ş ler ve Bukeyr yerine (Ukey1 demi ş lerdir. Bu, Bukeyr'in `Ukey1 
gibi duyulup anla şı lması  neticesinde ortaya ç ıkmış  bir hatadır882 . 

Bunun gibi, mesela `71. şı m el—Alıvel ismi, bazıları  tarafından Va 

şı l el—Ahdeb olarak ta ş lı if edilmiş tir. ibnu's—Salah, ed—Darakutni'den 
naklen bu ta ş kifin sema`dan ne ş et etti ğ ini, zira yaz ı lış  bakımından ara-

larında herhangi bir benzerlik bulunmad ığı  için gözün bu derece alda-

namayaca ğı m belirtmi ş tirs". 

Et—Tirmizi: de Cdmi(inde Hazreti Peygamberin abdest al ışı  ile 

ilgili bir hactisi naklettikten sonra 884, Şube ibnu'l—liaccac'm ayn ı  
hadisi Hâlid İbn cAlkame'den rivayet etti ğ ini, fakat bu isimde hataya 
düşüp tialid İbn Alkame yerine Malik İ bn cUrfuta dedi ğ ini zikreder. 

Et—Tirmizi'ye göre do ğ rusu Hâlid İbn cAlkame'dirs". 

Ta ş lı if hac:liste yap ı lıdğı  gibi Kur'an]. Kerimde de yap ılmış tı r. 
Ancak Kur'ânda tashif yapanlar, umumiyetle halk tabakas ından olup, 

herhangi bir ş eyhten ders almayan, yahut hata yapt ıkları  zaman ha-

talar ını  tashth edecek yak ınları  olmayan kimselerdir. Ebü Bekr el-

Mucayti anlat ır: Bir çocuk mürebbiine rastlad ım. Önüne çocu ğu oturt-

muş  Kur'ân okutuyor, arada bir kendisi de okuyordu. Bir ayeti ş öyle 

okuduğunu iş ittim: Kurribun fi'l—lLabbeti ve kurrikun fi' şş a(fr. Ona 

dedim ki: Yâ fulân, Allah böyle bir ş ey söylemedi. Senin okumak 

istediğ in ayet ferikun fi'l—cenneti ve ferikun fi's—se(Ir olacak. Bana ş u 

882. Aynı  eser, s. 151. 

883. Bkz. ibnu' ş —Ş alüh, 	 s. 256. 

884. Bkz. ad ı  geçen eser, I. 67 

885. Aynı  eser, I. 69. Bu konu üzerinde uzun bir not yazan Glıni'm nâş iri Alımed M. Ş akir, 

Şu`be'nin, bu çe ş it hatalar yapmayacak derecede haf ız ve kendi ş eyhlerini yakından tanı;, gü-

venilir bir imam olduğunu belirterek, ayn ı  hadisin Ebii 'Ayrım tarafmdan da bir defas ında 

Halid İ bn `Alkame'den, bir defas ında da Malik İ bn `1.1rfuta'dan rivayetine istinaden, Ş u`be% 

nin tesbit' yapmaktan ziyade isimlerin iki ayr ı  ş ahsa deliilet etme ihtimaline i ş aret eder. (Bkz. 

aynı  yer, 4 No. lu diptnot). 
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cevab ı  verdi: Sen Ebü (A şı m 	 kı raatine göre oku- 
yorsun. Ben ise, Ebü Hamza tbn s ım el—Medeni k ıraatine göre oku-
yorum". Adama, senin kurrâ hakk ındaki bilgine de diyecek yok, diye-
rek yan ından ayrıldım" 886 . 

Kur'ân k ıraatinde tashifiyle ş öhret kazananlardan biri de `O sman 
İ bn Ebi Ş eybe'dir. Me ş hur hadis imamlar ından olan (Osman İ bn Ebi 
Ş eybe (Ö. 239), el—Buhari ve Muslim'in, hadisine itimad ettikleri bir 
kimse idi. Bununla beraber, ez—Zehebi'nin ifadesine göre (Osman' ın 
Kur'an hı fzetmedi ğ i söylenir. Nitekim bir defas ında Kur'ândan elem 
tera keyfe fecale Rabbuke âyetini okurken elif, lam mim ; 
tera keyfe fe<ale ş eklinde okumu ş tur887. Maamafih bu haberi nakleden 
ez—Zehebi, buna inanmad ığı nı  ş u ifadesiyle ortaya koymu ş tur: "Her 
halde ayeti okurken dili kaym ış  elif, lclm, mim demiş  olacakt ır. Yoksa 
onun Fil süresini hıfzetmemi ş  olması  imkans ı zdır. Oysa, onun Kur'an 
tefsiri ile ilgili kitab ı  halk aras ında çok me ş hurdur" 8". 

Bununla beraber, onun Kur'ân k ıraatindeki tashifleriyle ilgili 
haberler gibisi hiçbir hadisçi hakk ında rivayet edilmemi ş tir. Bunlar ın 
çoğunun yakış tırma olması  ihtimali bulunsa bile, misal olarak burada 
zikretmekte fayda vard ır. Adı  geçen hadisçi, bir defas ında, Wide 
süresinin 4 üncü âyetinde geçen ve mii (aile/mum mine'l—cevarila mukel-
libin ibaresini mine'l—Ijavarici'l—mukellibin ş eklinde; Hadid süresinin 13 
üncü âyetinde geçen f%uribe beynehum bisuverin lehu bCtb ibaresini 
feçuribe beynehum bisinnevrin lehu nah ş eklinde okumu ş , itiraz edilince 
"Hamza kıraati bize göre bidacttir" cevab ını  vermi ş tir. Keza Yusuf 
süresinin 70 inci âyetinde geçen ce<ale's—silcityete fi rahli altihi ibaresini 
ce<ale's—sefinete ş eklinde okuyup da itiraza u ğ rayınca "ben ve karde ş im 
Ebü Bekr, cii şı m'a göre okumay ı z" demi ş tir889 . 

(Osman İbn Ebi Ş eybe hakkında buna benzer pek çok rivayet gel-
mi ş tir. Ancak bu rivayetlerin, tan ınmış  bir hadis imamı  ile ne derece 
ilgili olduğunu kesinlikle tesbit etmek güçtür. Nitekim elem tera keyfe 
ayeti üzerinde yapt ığı  bir ta ş hifle ilgili haber hakk ında ez—Zehebrnin 
itirazın yukar ıda kaydetmi ş tik. Buna benzer bir itiraz da İbn Kesir 
(701-774) den gelmi ş tir. tbn Kesir, onun hakk ında halk aras ında yayıl-
mış  Kur'an kıraati ile ilgili ta ş hif haberlerini söz konusu ederek ş öyle 

886. şublı i 	`Ulfımu'l—hadiş  ve mu#alal.ıı th 	 adh 

eserinden naklen), s. 274. 

887. Bkz. eı—Zehebi, Mi.vanu'l—ictid ıil, III. 37. 
888. Aynı  yer. 

889. Aynı  yer. 
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demi ş tir: "Bu çok garibtir; zira onun tefsirle ilgili bir de kitab ı  vardır. 
Onun hakkında öyle ş eyler naklediliyor ki, bunlar, mektep çocuklar ın-
dan bile sadır olmaz""°. 

Ta ş hif metinlerde vaki oldu ğu zaman, çok defa man:alarm bozul-
masına yol açmış tır. Bilhaassa bunu yapanlar, hadis bilgisi bak ımından 
kifayetsiz, hafıza bak ımından da zayıf olurlarsa, manân ın ne ş ekil 
alabilece ğ ini tahmin etmek güç olmaz. Bunun güzel bir örne ğ i el—Bu-
har ıl ve Muslim tarafından rivayet edilen"' (aneze (sütre olarak kul-
lanılan baston) hadisinin Muhammed Ibnu'l—Musenna el—cilnezi naza-
rında kazandığı  bir manad ı r. Kutub—i Sitte imamlarının ş eyhlerinden 
olan bu ş ahıs, Hazreti Peygamberin caneze denilen bir bastonu sütre 
olarak önüne dikip ona kar şı  namaz k ıldığı nı  bildiren hadisi iş itince 
"biz ş erefi büyük olan kavimiz; biz (Aneze'deniz. Hazreti Peygamber 
bize »la (dua) .  da bulundu" demi ş tir892 . 

MU Ş ANNAF — Taşnif babından ism—i mefcal manas ında "tasnif 
edilmiş ", veya s ınıfland ırılmış  demek olan musannaf, ibadete, muâ-
melâta ve diğer çeş itli konulara ait hadisleri, ilgili olduklar ı  bölümlerde 
kitaplar ve bâblar halinde cemeden eserlere verilmi ş  bir isimdir. 

İkinci Hicri asr ın ortalar ına kadar haf ıza yolu ile muhafaza edilen 
ve ancak unutulmaya, yahut h ıfzedenlerin ölümleri dolay ı sıyle yok 
olmaya kar şı  ikinci derecede bir tedbir olmak üzere, herhangi bir tertip 
ve tasnife tâbi tutulmaks ı z ın geli ş i güzel yazılan hadisler, ikinci as ırn 
ortalarından itibaren musannaf, cami` ve sunen gibi isimler alt ında ve 
konularına göre tertip ve tasnif edilme ğe ba ş lamış lardır. Bu bak ımdan 
hadis edebiyat ı  tarihinde hadislerin yaz ılmas ıyle ilgili devri üç bölümde 
incelemek gerekir. 

Birinci devir, Hazreti Peygamber ve sahabe devridir. Bu devirde 
yaz ı  bilen bazı  sahabe, Hazreti Peygamberin de müsadesini alarak, 
ondan i ş ittikleri baz ı  hadisleri yazm ış lar ve Şahife ad ını  verdikleri 
küçük çapta hadis kitaplar ı  meydana getirmi ş lerdir. 'Abdullah İ bn 
(Artır Cabir İbn cAbdillah, İbn Talib, Ş ahife sahibi 
sahabilerdendirler. Bu sahifelerde yer alan hadisler aras ı nda herhangi 
bir tertip,  ve tasnif dü ş ünülmemiş tir (Bkz. Ş ahife). 

İ kinci devir, tabiciin devrini içine alan tedvIn devridir. Bu devirde„ 
birinci devre nisbetle hadis yazma ve toplama i ş i daha çok süratlen- 

890. Bkz. İ bn Keslr, .ktigiru `u/iimi7—hadis, s. 192. 
891. Bkz. 	 ş al.dh, I. 127; Muslim, 5414, I. 358. 
892. Ibnu's—Ş alW}, 	 s. 254; es—Suyiiti, Tedrib, s. 385-386; Ahmed M. Ş akir, 

s. 195. 
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miş , resmi ve gayr—i resmi olarak bir çok hadisçi, hem daha önce meydana 
getirilmiş  olan sahifeleri, hem de sahife haline getirilmemi ş  olmakla 
beraber, hadisle me ş guliyeti ihtisas haline getirenlerin ş ifâhi olarak ri-
vayet ettikleri hadisleri, sahifelere nisbetle daha büyük hacimli kitap-
larda toplamaya ba ş lamış lardır. Bu kitaplar da müretteb ve musannaf 
değ ildir. Ancak, birinci devirde meydana getirilen sahifeler, yaln ız Haz-
reti Peygamberden do ğ rudan do ğ ruya, veya muayyen bir sahabi vas ı -
tas ıyle Hazreti Peygamberden rivayet edilen hadisleri ihtiva ediyor 
iken, ikinci devirde ve tedvinin ba ş la ınas ıyle, muhtelif sahabiler tara-
fından Hazreti Peygamberden, yahut muhtelif tâbi'iler tarafmdan muh-
telif sahabilerden rivayet edilen hadisleri muhtevi kitaplar ortaya ç ık-
mış tır (Bkz. Tedvin). 

Üçüncü devir ise, ister ikinci devirde yaz ılmış  olsun, ister üçüncü 
devirde yeniden toplan ıp meydana getirilmiş  olsun, mevcut kitaplar ın 
tertip ve tasnif edilme ğe baş landığı  devirdir. Bu devirde, mu ş annaj  
dediğ imiz, hadisleri konular ına göre belirli bâb ba ş lıklar ı  alt ında top-
layan büyük hacimde kitaplar ortaya ç ıkmış tı r. 

Yukarıda yap ılan aç ıklamaya göre, diyebiliriz ki: Hadis tarihinde 
kitabetu'/-4adiş  denildiğ i zaman, umumiyetle, Hazreti Peygamber ve 
sahabe devrinde hadislerin yaz ı lması  akla gelir. Hazreti Peygamberin 
bidayette ashab ını  hadis yazmaktan menetmesi, sonra buna izin ver-
mesi, sahabeden yaz ı  bilenlerin hadis yazmalar ı , bazı  hadis sahifeleri 
ve bunlarla ilgili bütün meseleler bu bölüm içinde incelenir (Bkz. Ki-
t âb etu'l4adi ş ) 

Tedvin, hadis kitabetini de içine alan ve daha geni ş  bir yazma ve 
toplama faaliyetine delâlet eden bir isimdir (Bkz. Tedvin). 

Taşnif ise, yazıh olarak toplanan hadislerin, konular ına göre bâblar 
halinde ayr ı  ayrı  tertip edilmesidir. Bu itibarla, hadis kitabeti olsun, 
tedvin ve tasnifi olsun, her üçünü de birbirinden ay ırmak gerekir. Ni-
tekim baz ı  müste ş rıklar, kitabet, tedvin ve tasnif tabirleri aras ındaki 
farka, belki de kas ı dlı  olarak, dikkat etmeksizin, musannaf eserlerin or-
taya ç ıkış  tarihleri hakk ında kaynaklarda yer alan haberlere at ıfla, 
bu eserlerden önce yaz ı lı  bir hadis edebiyat ımn mevcudiyetini inkâr 
ve bu konuda gelen haberleri de tekzib etme ğe çalış mış lardır893 . 

İ kinci asr ın ortalar ına doğ ru ilk defa meydana gelen mu ş annaf 
eserlerden zanian ımıza intikal edenler birkaç ı  geçmez. Bununla bera- 

893. Müsteş rık Goldziher'in bu konudaki iddialarının münakaş ası  için bkz. M. Fuat Sezgin, 

Buharinin kaynakları , s. 37 vd.; keza bkz. Talât Koçyi ğ it, Hadis tarihi, s. 205 vd. 
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ber kaynaklar, kimlerin ilk defa hadisleri tasnif ettiklerini ortaya ko-
yan bol haberler saklam ış lardır. Mesela hadis usülüne ait ilk eserin 
müellifi sayılan er-Ramahurmuzi (Ö. 360), bu eserinde konu ile ilgili 
olarak ş öyle der: 

"Bildiğ ime göre hadisleri ilk defa tasnif edip bâblara ay ıran kimse, 
Basra'da er-Rebi` İbn Subeylı  (Ö. 160), Sdid İ bn Ebi (Arübe (Ö. 156), 
Yemen'de <Abd diye adland ırılan tialid İbn Cemil ve Mdmer İ bn Ra ş id 
(Ö. 153), Mekke'de İbn Cureyc (Ö. 150), sonra Küfe'de Sufyan es-Sevri 
(Ö. 161), Basra'da 11ammad İ bn Seleme (Ö. 167) ve yine Mekke'de Suf-
yan İbn (13-yeyne (Ö. 198), Ş am'da el-Velid İ bn Muslim (Ö. 195), Rey'de 
Cerir İbn <Abdi'l-Hamid (Ö. 182), Horasan ve Merv'de <Abdullah İ b-
nu'l-Mubarek (Ö. 181), Vasit'da Hu ş eym Ibn Be ş ir (Ö. 193) ve bu asıra 
Kafe'de İ bn Ebi Za'ide (O. 193), İbn Fuzayl (O. 196) ve daha sonralar ı  
Yemen'de `Abdurrazzak İ bn Hemmam (O. 211) ve Ebu Rurra Musa 
Ibn Tarik olmuş tur" 894 . 

Yine aynı  konuya temas eden Ebü Talib el-Mekki de mu ş annaf 
eserlerin 120 veya 130 senelerinden sonra ç ıkmağa baş ladığı nı , İbn 
Cureyc'in Mekke'de tefsire dair baz ı  kitaplar tasnif etti ğ ini, Ma<mer 
İbn Ra ş id'in baz ı  suneni muayyen bâblar halinde toplad ığı nı , Malik 
İbn Enes'in Medine'de Muvcıftn, Sufyan İbn `Uyeyne'nin Carnici, Suf-
yan es-Sevri'nin Mu şannaf'ı  telif ettiklerini aç ıklar 895 . 

İbn ljayr el-İş bili (Ö. 585) ise, Endulus'e giren kitaplar aras ında 
bizzat okuyup rivayetlerini verdi ğ i bazı  musannaf eserleri zikreder. 
Mesela İ bnu'l-Cerrah (O. 196) ın Mu şannaf'ı , Sufyan e ş-Ş evri (O. 161) 
nin Cami<i, Hammad İbn Seleme (O. 168) nin Mu ş annaf'ı , Sufyan İ bn 
`Uyeyne' (Ö. 198) nin Mu ş annaf'ı , (Abdurrazzak İ bn Hemmam (O. 
211) m Mu ş annaf'ı , Ebü Bekr <Abdullah Ibn Ebi Ş eybe (O. 235) nin 
Mu şannaf'ı , Sdid İbn Mansür (O. 227) nin Mu şannaf'ı  bunlar 
aras ındadır896 . 

Yukarıda isimlerini zikretti ğ imiz ve ilk musannaflar diyebilece-
ğ imiz kitapları , çok az bir zaman fark ıyle el-Butı ari (O. 256), Muslim 
(O. 261), ve et-Tirmizi (O. 279) nin el-Camicu'ş-Sahib denilen musan-
naflarıyle, Ebü Davud (O. 275), en-Nesai (Ö. 303) ve İbn Mace (O. 
273) nin Sunen adı  verilen kitaplar ı  takip eder. Hadis musannafat ı  
aras ında el-Kutubu's-Sitte unvaniyle ş öhret kazanan bu alt ı  kitap, 

894. Er—Râmahurmuzi, 	 s. 611-613. 

895. Fuat Sezgin, Buharinin kaynaktan (Kiı tu'/—ku/üb'tan naklen), s. 41-42. 

896. Aynı  eser, s. 42-43; keza bkz. Talât Koçyi ğ it, Hadis tarihi, s. 205, vd., 231 vd. 
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kendilerinden önce veya sonra tasnif edilmi ş  olan hadis kitaplar ının en 
sahihleri addedilmi ş tir 897 . 

Kutub—i Sitte'ye tekaddüm eden devirlerde meydana gelen ve özel 
olarak Mu ş annaf ismiyle adlandırılan kitaplar müstesnâ, umumiyetle 
tasnif edilmi ş  manas ında kullan ılan musannaf tabirinin, Kutub—i Sitte 
içinde olduğu gibi hazan ecimigere, bazan da sunen'lere delâlet etti ğ i 
görülmektedir. Buna göre denebilir ki, musannaf eserler, ya el—But ı âri, 

Muslim ve et—Tirmizrnin kitaplar ı  gibi Cdmic olurlar; yahutta Ebn 
en—Nesâ'i ve İbn Mâce'nin kitaplar ı  gibi Sunen olurlar. CcImic-

ler, her çeş it konuya giren hadisleri biraraya getirdikleri (bkz. Cami`), 
halde, Sunen'ler yaln ız fıkıh ahkam ı  ile ilgili hadisleri ihtiva ederler (bkz. 
Sunen). 

MU Ş ANNIF — Tasniften ism—i fail manas ında "tasnif eden" veya 
sınıflara ay ıran demek olan mu ş ann ıf, umumi manâda kitap telif eden 
kimseler hakkında kullan ıldığı  gibi, hadisleri konular ına göre bâblara 
ayıran kimse manas ında da kullan ılmış tır. Mesela er—Râmahurmuzi, 
(Ö. 360) hadis usalü ile ilgili me şhur eserinde, hadisleri ilk defa tasnif 
edenlerin bir listesini verirken el—Mu şanntf ün min fi'l-
amş dr (Muhtelif ş ehirlere mensup fıkıh râvilerinden olan musann ıflar) 
baş lığı n kullanmış  ve bu musann ıflardan baz ılarının isimlerini ver-
miş tir898 . 

Hazreti Peygamberden çe ş itli konularda varid olan hadislerin, 
musannıflar taraf ından konular ına göre tertip ve tasnif edilerek mey-
dana getirilen kitaplara da maşannaf adı  verilir. El—BulAri, Muslim ve 
et—Tirmizrnin Camieleri ile Ebü dâvöd, en—Nesn ve İbn Mâce'nin Su-
nenleri musannaf eserler aras ında yer al ır. 

MUS.W.-A.  T — 	isnadın kısımlarından biri olan musâvât, bir 
isnadda, en son ravi ile Hazreti Peygamber, yahut o isnad ın sahabisi 
aras ında bulunan ravi sayı sının, en son raviden bir kaç as ır önce ya-
ş amış  mutemed hadis kitaplar ından birinin musanmfı  ile Hazreti Pey-
gamber yahut sahabi aras ındaki ravi sayı sına eş it (müsavi) olma-
sından ibarettir. 

911 Hicri senesinde vefat etmi ş  olan es—Suyâti ve. 806 Hicri sene-
sinde vefat eden el—grâki, kendi zamanlar ını  söz konusu ederek, bu 
zamanda ayn ı  hadisin rivayetinde musdvdt bulunmasının imkans ız 

897. Musannaf eserlerin isimleri ve musan ınfları  hakkında daha geni ş  bilgi için bkz. Taliit 

Koçyiğ it Hadis tarihi, ilgili bahfsler. 

898. Bu isimler için bkz. Mu ş annaf. 
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olduğunu belirtmi ş ler, bununla beraber, de ğ iş ik hadisler için mutlak 
râvi sayısı  yönünden musclvdta rastlandığı nı  ifade etmi ş lerdir 899 . 

Filhakika es—Suyüti, Hazreti Peygambere ula ş an bir isnadla ri-
vayet etti ğ i yalnız üç hadisin isnadında kendisi ile Hazreti Peygamber 
arasında on râvi bulunduğunu kaydettikten sonra, en—Nesül taraf ın-
dan rivayet edilen bir hadise i ş aretle, bu hadisin isnad ında da on râvi 
bulunduğunu ve dolayı sıyle hadisler ayr ı  olsa bile, kendisiyle en—Nesü'i 
aras ında sayı  bakımından ~ava olduğunu zikretmi ş tir"°. Gerçekten 
en—Nesü'i Sunen'inde 9" ş u hadisi nakletmiş  ve isnad ı  hakkında "bun-
dan daha uzun bir isnad bilmiyorum" demi ş tin 

Ahberanü Muhammed İ bn Be şş ür (1), küle: Haddesenü Abdur-
rahman (2), kile: Haddesenü Zü'ide (3), `an Man ş ür (4), `an Hilâl İbn 
Yesüf (5), can Rebi< İ bn Iluseym (6), <an <Amr İbn Meymün (7), `an 
İbn Ebi Leylü (8), <an imra'etin (9), `an Ebi Eyyüb (10), <ani'n—Nebiyyi 
(s.a.s.) küle: Kul huva'llahu ahad sulusu'l—Rur'üni< Kâle Ebü <Abdir-
rahman: Mü drifu isnüden atvel man hüzü. 

Aynı  hadis, yine ayn ı  tarikla et—Tirmizi taraf ından da rivayet 
edilmiş  olduğuna göre902, et—Tirmizi ile en—Nesü'i aras ında da musci-
vCı t var demektir. Ancak bu musiivdt ın uluv ile, yani isnadlardan birinin 
âli diğ erinin nâzil olmas ıyle ve dolay ı sıyle bizim üzerinde durdu ğumuz 
konu ile ilgisi yoktur. Fakat 911 senesinde vefat eden es—Suyütrnin 
on râvi vas ıtas ıyle Hazreti Peygambere ula ş ması , 279 da ölen et—Tir-
mizrnin, yahut 303 de ölen en—Nesü'i'nin yine on râvi vas ıtas ıyle Haz-
reti Peygambere ula ş malar ına nisbetle bir fevkalâdelik arzeder. Bu 
bakı mdan es—Suyüti: ile et—Tirmizi, veya en—Nesü'i aras ındaki musci-
vat, uluvvun kı sımlarından olan musdıı iittır ve es—Suyütrnin isnad ı , 
et—Tirmizi veya en—Nesü'i'nin isnad ına nisbetle âlidir. 

MUSELSEL — Birbirini takip etmek manâsma gelen teselsul'den 
ism—i mef<û1 olan muselsel, ıstılahta, isnad ındaki bütün ricalin, bazan 
râvilerin bazan da rivayetin belirli bir hal ve s ıfatını  takip ettikleri ha-
dislere verilmiş  bir isimdir. 

Râvilerin hal ve s ıfatlar ı , ya onlar ın sözlerinden, ya fiillerinden, 
ya da beraberce söz ve fiillerinden ibarettir. Rivayetin s ıfatları  ise, ya 

899. Es—Suyiitrnin el—qrakrye de atfetti ğ i sözü için bkz. Tedrib, s. 364; el—lrakrnin sözü için 
bkz. et—Tabyld 	s. 218. 

900. Bkz. Tedrib, s. 364. 

901. Bkz. II. 171-172 (Kitbu'l—iftifüll 13Mn ı 'l—faz1 fi Islrü'ati kul huva'llahu ahad). 
902. Bkz. Cürni`, V. 167. 
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semi<tu, atıberancl ve Iftadde ş ena gibi rivayet sigalar ı dır; ya da rivayetin 
zamanı  ve yeridir. Ancak bunlar ın da çe ş itli ş ekilleri bulunmas ı  dolayı -
sıyle, bir söz veya fiilin isnad boyunca teselsül etmesi de say ılamayacak 
kadar çok şekillerde tezahür eder. 

`Abdillah, rivayet sıfatları  ve râvilerin söz ve fiil-
leri ile ilgili sekiz muselsel çe ş idi zikretmi ş tir; fakat biraz önce de i ş aret 
ettiğ imiz gibi, bunlar ın sayı sı  çok daha fazlad ır. Burada el-1,1âkim tara-
fından nakledilen muselsel çe ş itlerinden baz ı  örnekler vererek konuyu 
açıklamak daha faydah olacakt ı r: 

(R.Me'1-1,likim): Semictu Ebal—Huseyn İ bn `Ali, yak ıllu: Semictu 
(Ali İbn Salim, yakülu: Semictu Ebâ Sacid Yahya İbn Hakim, yaknlu: 
Semittu cAbderrahman İbn Mehdi, yakillu: Semi<tu Sufyân es—Sevri, 
yakillu: Semictu Ebâ cAvn es—Sekafi, yak ıllu: Senti<tu (Abdallah İbn 
Seddâd, Semictu Ebâ Hurayra, 

Bu isnadla gelen hadis semictu lafızyle muselseldir. İ snadda da gö-
rüldüğü gibi her râvi, hadisi ş eyhinden semâc yolu ile almış  ve rivayet 
ederken send<tu lafzım kullanmış tır. 

Kale Muhammed İ bn Yahya 	brı dimu Ebi Mansik eş—Senâ- 
buzi: Kale li Ebn Mansûr: Kum fe—subbe <aleyye hatta urike v ıre Mansür, 
fe'inne Man ş iiran köle li: Kum fe—subbe caleyye hatta urike vuvre İbra-
him, fe'inne İbröhime köle II: Kum fe—subbe <aleyye hatta urike vu4'e 
cAlkame, fe'inne <Alkame kâle Kum fe— ş ubbe (ctleyye hatta urike vu4'e 
İbn Mes<cıd, fe'inne İbn Mes' ıld köle II: Kum fe-subbe caleyye hatta urike 
m4ire'n—Nebiyyi (s.a.s.), fe'inne'n—Nebiyye (s.a.s.) köle II: Kum fe—subbe 
caleyye hatta urike vu4 ıre Cebra'll (a.s..) Fe—kultu li'Ebi Cacfer: Keyfe 
tevazza'e? Köle: Selâsen selâsen. 

Hadis, Cebrüll (a.s.) in Hazreti Peygambere nas ıl abdest alınmas ı  
gerektiğ ini öğ retmesiyle ilgilidir. Hazreti Peygamber Cebra'il'den ö ğ -
rendiğ i abdest alma tarz ını  ashab ından İ bn Mestild'a öğ retmek için 
kum fe— ş ubbe <aleyye bana urike vu4'e Cebrcr (a.s.) (kalk, bana su dök 
de, sana Cebrâ'il aleyhisselâm ın abdestini göstereyim) demi ş tir. Bu söz, 
her tabakaya mensup râvi taraf ından tekrar edilmi ş  ve abdest, bir 
sonraki tabakaya mensup râviye ö ğretilnı iş tir. Mezkûr sözün tabaka-
lar aras ında teselsülü dolay ı sıyle hadis muselseldir. 

(Râle'l—Hâkim:) Haddes,eni Ebu'l—Hasan Yfisuf İ bn cAbdi'l—Ahad, 
köle: Hadde.seni Suleym İbn Sucayb el—Kisâ'i, haddeseni Saqd 
haddeseni Ş ihöb İbn I3ırâş  el—Hav ş ebi, köle: Semittu Yezid er—Rakö ş i 
yuhaddisu `an Enes İbn Mölik köle: Köle 	 (s.a.s.): Lö yecidu'l- 
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<abdu balavetel—Imani hatta yu'mine bil—kaderi bayrihi ve ş errihi 

ve bulvihi ve murrihi.Kale: Ve kabeza Rasalu'llah (s.a.s.) cala  lihye-

tihi fekale: Amentu bil—kaderi bayrihi ve ş errihi bulvihi ve murrihi. 
Kale: Ve kabe. Enes `Aa* lilıyetihi fekale: Amentu bil—kaderi bay-
rihi ve ş errihi ve bulvihi ve murrihi. Kile: Ve abaze Yezid 

fekale: Amentu bil—kaderi bayrihi ve ş errihi ve bulvihi ve mur-
rihi. Kale: Ve abaze Ş ihab bilihyetihi fekale: Amentu bil—kaderi bay-
rihi ve ş errihi ve hulvihi ve murrihi. Kale: Ve abaze Sacid bilihyetihi 
fekale: Amentu bil—kaderi bayrihi ve ş errihi ve bulvihi ve murrihi... 

Enes İ bn Malik taraf ından rivayet edilen bu hadiste Hazreti Pey-
gamber, kadere iman ın lüzumunu belirtmi ş  ve "kul, kadere, hayr ına 

ve ş errine, tatl ı s ına ve ac ı sına iman etmedikçe iman ın lezzetini bu-

lamaz" demi ş , daha sonra da sakall ı!' kavrayarak "kadere, hayr ına ve 

ş errine, tatl ı s ına ve ac ı s ına iman ettim" buyurmu ş tur. Hazreti Pey-

gamberden hadisi rivayet eden Enes İ bn Malik, metni naklettikten sonra, 
aynı  ş ekilde sakal ını  tutmuş  ve "kadere, hayr ına ve ş errine, tatl ı sına 

ve acı sına iman etti ğ ini" tekrarlam ış tır. Sakal kavrama fiili ile birlikte 
aynı  sözlerin hadis rivayet edildi ğ i müddetçe ve bütün tabakalarda tek-
rarlanmas ı  dolayı sıyle, fiili ve kavli bir teselsül meydana gelmi ş tir. Bu 
bakımdan mezk ılr hadis de bir muselsel hadistir. 

(Rale'l—Hakim:) Ş ebbeke biyedi Ahmed ibnu'l—Buseyn el—Mukri, 
ve kale: Ş ebbeke biyedi Eba <Omer <Abdu'l—`Aziz İ bn <Omer, ve kale: 

Ş ebbeke biyedi Ebi, ve kale: Ş ebbeke biyedi Ebi, ve kale: Ş ebbeke 

biyedi İbrahim İ bn Ebi Yahya, ve kale İbrahim: Ş ebbeke biyedi Ş af-

van İbn Suleym, ve kale Ş afvan: ....Ve kale Eba Hurayra: Ş ebbeke 

biyedi Ebu'l—Ras ım (s.a.s.) ve kale: Halakallahu el—Arta yevme's-
Sebti, vel—eibale yevmel—Ahadi, ve' ş —ş ecera yevme'l— İ sneyn, 

mekraha yevme's—sulasa', ve'n—nara yevmel—Erbica, ve'd—devabbe 
yevmel--11,[amis, ve Ademe yevmel—Cumuca. 

Hazreti Peygamber bu hadisinde "Allah Ta'alan ın, arz ı  Cumartesi, 

dağ ları  Pazar, a ğ açları  Pazartesi, mekrahu Sal ı , naru Çar ş amba, hay-

vanları  Per ş embe, Adem'i de Cuma günü yaratt ığı nı " buyurmu ş , bunu 

söylerken de Ebu Hurayra'n ın elini, parmaklarını  onun parmaklar ı  ara-

sına geçirmi ş  olduğu halde tutmu ş tur. Elya Hurayra da ayn ı  hadisi 

(Abdullah İbn Rafi(e rivayet ederken ayn ı  fiili tekrarlam ış tır. Bu su-

retle fiilin hadis rivayet edilirken bütün ravi tabakalar ında teselsül 

etmesi dolay ı sıyle, hadise muselsel denilmi ş tir. 

Verdiğ imiz bu örnekler d ışı nda, ba şka muselsel çe ş itleri de vard ır. 
Mesela bir hadisin rivayet isnad ında bütün râvilerin isimleri Muham- 
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med olabilir; yahut nisbetleri ittifak edebilir ve hepsi Mekki, yahut 
D ımış li, yahut Mış ri olur. Hepsi fakih olur; haf ı z olur; yahut ş air 
olur. Bunlar, râvilerin s ıfatlar ı  ile ilgili olan muselsel hadisler aras ında 
yer ahrlar" 3 . 

Bazan hadis, yukar ıda semictu fuldnen ibaresiyle örne ğ ini verdi-
ğ imiz gibi, ahberand fuldnun veya alı berand fuldnun vallahi, yahutta 
eşhedu billahi lesemictu fuldnen gibi lafı zlarla rivayet edilir Bu çe ş it 
hadisler de rivayetin s ıfatına ait muselsellerden addedilir. 

Muselsel hadisler, ravileri cerhedilmedikçe tedlisten ve ink ıta(dan 
selâmet yönünden en sa ğ lam hadislerdir. Bununla beraber, İ bn Kesir'in 
de i ş aret etti ğ i gibi, teselsul yolu ile hadisin s ıhhati hakk ında hüküm 
vermek nâdir olan hallerdendir 904 . 

Aslında hadisin metni belki sahih olabilir; fakat zay ıfhk s ıfat ı , 
çok defa, ona baz ı  söz ve fiillerin bütün isnad boyunca muntazam bir 
ş ekilde teselsül etmesinden dolay ı  anız olur; çünkü haberin naklinde 
böyle bir teselsülün ve benzerli ğ in vücüdu nâdirdir. Bu bak ımdan her 
muselsel hadisin sahih oldu ğuna hükmedilemiyece ğ i gibi, teselsülün 
azh ğı na bakarak, her muselsel hakk ında zayıflıkla hükmetmek de doğ ru 
değ ildir. Nitekim İbn Hacer, teselsülü isnad ın s ıfatlar ından addet-
mi ş tir905, Ref< (hadisin merfû olmas ı) ve benzerleri de metnin s ıfat-
larındand ır; fakat s ıhhat, hem isnad ın hem de metnin s ıfatı  sayı lır. Bu 
itibarla bir hadisin s ıhhati hakkı nda verilecek hüküm, hem isnad, hem 
de metin hakkında beraberce verilecek s ıhhat hükmüne istinad eder. 

Es—Suyati, İbn Hacer'e atfen dünyada en sahih muselselin, Saf 
süresinin kıraatiyle ilgili rivayet oldu ğunu kaydeder906 . Yine es—Su-
yatrnin İ bn Hacer'den nakletti ğ ine göre hafız olan ravilerin isnadda 
teselsülü ı lm—i katcı  ifade eder 907 . 

MUSNED — Umumiyet itibariyle isnad, ilk râvisinden sonuna ka-
dar muttas ıl ve aynı  zamanda merfüc olan hadislere musned denilmi ş -
tir. El—Hakim Eba (Abdillah' ın musnedle irili aç ıklaması  da bize 
bu tarifi vermektedir. Ona göre musned, "muhaddisin ya şı  dolayı sıyle 

903. Misal olarak zikretti ğ imiz bu hadisler ve di ğ er örnekleri için bkz. 	 Mdrifet 

s. 29-34. 

904. İbn Keş lr'in bu konudaki görü ş ü hakkında bkz. 113tiş üru 	 s. 189. 

905. Bkz. Nithbetu'l—fiker ş erhi, s. 86. 
906. Bkz. Tedrtb, s. 381. 

907. Aynı  yer. Es—Suyüti bu ibareyi İ bn Hacer'in Nubbe ş erhine atfetmi ş tir. Ancak elimizde 
bulunan bu ş erhin nüshalar ında buna benzer bir kayda rastlanmam ış tır. 
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iş ittiğ i aç ık olan ş eyhinden rivayet etmesi ve bu ş ekilde isnad ın Hazreti 
Peygambere kadar ula ş ması dır. 

Haddesena Ebii cAmr (Osman İbn Ahmed es—Simak bi—Ba ğdad, 
haddesena el—Hasan İ bn Mukrem, haddesena `Osman İbn cOmer, ah-
berana Yunus, can ez—Zuhri, can cAbdillah Zbn Kaclo İbn Malik, can 
Ebihi, ennehu tekaza İbn Ebi liadred deynen kane caleyhi fi'l—mescid... 

"Mesela bu hadisi benim (söz el-1.1akim'indir) Ebü (Amr 'Osman 
İ bn Ahmed es—Simak'ten i ş ittiğ im zâhirdir. Onun da el—Hasan İbn 
Mukrem'den i ş ittiğ im şüphe yoktur. El—Hasan' ın `Osman İbn cOmer'- 
den, `Osman İbn cOmer'in, ailesinden olan Yunus İ bn Yezid'ten semac ı  
böyledir. Yiinus'un ez—Zuhri ile ve ez—Zuhri'nin Katb İbn Malik'in 
oğulları  ile, bunların da babalar ı  ile olan irtibatlar ı  marüftur. Katt, 
ise Hazreti Peygamberin ashab ındandır. Bu misal, binlerce hadis ara-
sından diğ erlerine delâlet etmek üzere seçilmi ş  bir örnektir. Buna kar-
şı hk mesela: 

liaddesena Eb ü `Abdillah Muhammed İ bn <Ali e ş —ş ancani bi—
Mekke, Haddesena el—Hasan İ bn (Abdi'l—A`la e ş —ş an'ani 1.1addesena 
cAbdurrazzak, can Ma`mer, can Muhammed İ bn Vasic, can EM ş alih, 
can Ebi Hurayra kale kale Rasfilu'llah (s.a.s.): Men ekale nadimen 
ekalehu'llahu nefsehu yevmel—k ıyame... 

"Bu da isnad ıyle birlikte örnek olarak seçilmi ş  bir hadistir. Fakat 
bu sanatın ehli olmayan kimse, bu hadise bakt ığı  zaman, onun ve se-
nedinin sıhhatinden ş üphe etmez. Halbuki öyle de ğ ildir. Çünkü Macmer 
İ bn Raş id e ş —ş ancani sika ve emin bir kimse olmakla beraber, Muham-
med İbn Vasi<den i ş itmemiş tir. Keza Muhammed İbn Vasic de sika ve 
emin bir kimsedir; fakat o da Eba ş alih'ten i ş itmemiş tir. Bu sebepten 
hadisin, ş erhi uzay ıp gidecek bir ılleti vard ır. Bu da, kendisi gibi binlerce 
hadis aras ından seçilmi ş  bir örnektir ve bunlar ı , bu ilmin ehli olan-
lardan ba şkası  anlamaz". 

"Musned hadisin ba şka ş artlar ı  da vard ır. Bunlardan baz ıları , 
mesela: Musnedin mevkfıf olmamas ı  laz ımdır; mursel, muczal ve mu-
delles olmamas ı  laz ımdır. Keza isnad ında ulıbirtu can fulanin, haddiş tu 
can fulönin, belag ani can fulönin, refacahu fulanun, aiunnuhu merfacan 
gibi ittisalde ş üphe yaratan rivayet tabirleri kullandma ınış  olmalıdır. 
Bu ş artlar ı  cemeden hadis musnedtir. Ancak bu ş artlar ı  cemeden her 
hadis hakk ında, biz, s ıhhatle hükmetmeyiz. Zira sahihin, s ıras ında zik-
redilecek olan ba şka ş artlar ı  da vardır; bu sebeple her musned hadis 
sahih değ ildir"9". 

908: E1-13akim, Mdrifet 	 s. 17-19. 
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El-Hükim'den naklen verdi ğ imiz musnedle ilgili bu aç ıklamadan 
anlaşı ldığı na göre, bir hadisin musned olabilmesi için iki ş art vardır. 
Biri senedin ittisali, di ğeri de hadisin merfü< olmas ı . İ ttisal, her râvinin, 
hadisi rivayet ettiğ i ş eyhten bizzat i ş itmiş  olması  ve bu halin isnadın 
sonuna kadar devam etmesidir. Bu ş arta göre, munkat ıc, mursel, muczal 
ve mudelles gibi senedinde kopukluk bulunan hadis çe ş itleri tarifin 
dışı nda kalmaktad ır. Hadisin merfü< olmas ı  ise, senedin Hazreti Pey-
gambere ula ş ması , yani hadisin Hazreti Peygambere isnad edilmesidir. 
Bazan senedi sahabide kalan, fakat hükmen merfü< olan hadisler de, 
tabiatiyle bu tarifin içine girmi ş  olacakt ır. Musned için merfü< ş artının 
ileri sürülmesiyle de, mevküf denilen sahabi sözleri ve maktil` denilen 
tâbici sözleri tarifin d ışı na çıkarılmış  olmaktad ır. 

O halde, bazılarımn zannettikleri gibi musned ve merfü` tabirleri 
birbirinin müradifi olan kelimeler de ğ ildir; fakat merfü<, hadisin musned 
olmas ı  için gerekli olan unsurlardan biridir. Bu bak ımdan her musned 
hadis merfü< olduğu halde, her merfü< hadis senedi muttas ıl olmadıkça 
musned de ğ ildir. Bu itibarlad ır ki, el-klükim, musned tabirinin, ancak 
senedi muttas ıl merfü< hadisler için kullanılabileceğ i görüş ünü ileri 
sürmüş tür9°9. 

El-klatib'e göre musned, hadis ehli nazar ında râvisinden son bul-
duğu yere kadar senedi muttas ıl olan hadistir9 °°. El-klatib'in bu tarifi, 
yukarıda açıkladığı = tarifinden oldukça büyük bir fark-
lıhk arzeder. Zira el-klatib'in verdi ğ i bu tarife göre hadisin musned 
olması  için merfü< olmas ı  ş art ko şulmamış tır. Tarife dikkat edilecek 
olursa, isnadın son râvisinden nihayet buldu ğu yere kadar muttas ıl ol-
ması= ş art ko ş ulduğu görülecektir ki, bazan bir isnad ın sahabide, 
bazan da tübitide son buldu ğu gözönünde bulundurulursa, mevkilf ve 
maktü< olan hadislerin de tarifin içine sokuldu ğu anlaşı lır. O halde 
el--klaib'e göre musned hadis, ister merfü` olsun, ister mevkf ıf veya 
maktıl` olsun, senedi muttasıl olan hadistir. 

Diğer taraftan el-tlatib, buradaki ittisali de tarif etmi ş  ve "râvi-
nin, bir üstündeki ş eyhten hadisi i ş itmesi ve isnad ın başı ndan sonuna 
kadar böyle devam etmesidir. Ş u var ki, râvi, semâ< ını  aç ıkça belirtmese 
ve tancane ile iktifa etse bile, senedin ittisaline hükmedilir" demi ş tir9 ". 

909. Bkz. es—Suyüt1, Tedrib, s. 108. 
910. Bkz. 	 s. 21; keza es—Suyütl, Tedrilı , s. 107. 
911. El—Kiftlye, s. 21. 
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İ ttisalle ilgili bu tarif de el—Hâkim'in tarifinden farkl ı dır. El—Hakim, 

isnaddaki her bir râvi ile ş eyhi aras ındaki semücm aç ıklıkla bilinmesi 

gerekti ğ ini ittisalin ş artı  olarak ileri sürmü şken, zâhiri bir 

ittisal ile iktifa etmi ş tir ki, bu takdirde hafi olan bir ink ıtayı , meselâ 

mudellisin cancane ile rivayetini, yahut râvinin muâs ırı  olan, fakat 

mülüld olup olmad ığı  bilinmeyen ş eyhten rivayetini nazar— ı  dikkate 

almam ış  olmaktadır. 

Musned hakkında üçüncü bir tarif daha vard ır; o da İ bn tAbdi'l-

Berr en—Nemeri (Ö. 463) nin tarifidir. Ona göre, ister senedi Malik 
<an Nafi` <an İbn <Omer (ani'n—Nebiyy (s.a.s.) gibi muttas ıl olsun, 

ister Malik (an ez—Zuhri can İbn <Abbas cani'n—Nebiyy (s.a.s.) gibi 

munkatı ` olsun —zira ez—Zuhri İbn 'Abbs' ı  i ş itmemiş tir —, Hazreti 

Peygamberden gelen bir hadise musned denir; çünkü hadis, belirli bir 
isnadla Hazreti Peygambere isnad edilmi ş tir91-. Bu tariften grılaşı ll-

yor ki, İbn `Abdi'l—Berr, musned ile merfüc aras ında hiçbir ay ırım yap-

mamaktad ır. Nitekim bu tarifi söz konusu eden İ bn Hacer "bu takdirde 

İ bn <Abdi'l—Berr'e, merffıc olsun, mursel, mu<?al, ve munkat ı (  olsun, 

bütün hadislere musned denilmesini kabul etmek dü ş er; halbuki bu 

görü ş te olan hiç kimse yoktur" diyerek itirazda bulunmu ş tur" 3 . 

Musned hadislerin tarifi ile ilgili bu aç ıklamaya burada son verir-
ken ş u hususu da belirtmek yerinde olur: Gerek el—Hâkim'in ve gerekse 
el—Hatib ve İbn (Abdi'l—Berr'in tarifleri d ışı nda yap ılan musnedle 

ilgili tarifler, umumiyetle bu üç farkl ı  tariften birinin tekrar ından iba-

ret olmu ş tur. Meselâ İbn Hacer "hadis ehli aras ında musned denildiğ i 

zaman, zâhiri ittisale delâlet eden bir senedle rivayet edilmi ş  sahabi 

merfülar ı  anla şı lır" demi ş tir914. "Zâhiri ittisale delâlet eden sened" sözü 

ile, zâhiri munkat ıc olan hadisleri tarifin d ışı na çıkarmış , bununla be-

raber, (an'ane ile mudelles olan, yahut râvinin muâs ı rı  olup da mülüki 

olup olmadığı  bilinmeyen şeyhlerden rivayet etti ğ i gizli bir inkı tac ile 

mucallel olan hadisleri tarifin içine almakta bir beis görmemi ş tir. Zira 

İ bn Hacer'e göre bunlar, hadisi musned olmaktan ç ıkarmazlar. Nitekim 

hadis imamları  musned adı  alt ında telif ettikleri kitaplarda bu çe ş it 
hadislere de yer vermi ş lerdir 9". 

Ancak, İbn Hacer'in tarifi ile ilgili olarak, bir noktaya daha i ş aret 

etmek yerinde olur. Muellif musnedin tarifini verdikten sonra, bu ta- 

912. Es—Suy ır41, Tedrib, s. 107-108. 

913. Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 79. 

914. Aynı  yer. 

915. Aynı  yer. 
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rifin 	 görüş üne de uydu ğunu kaydetmi ş  ve "zira el—Ila- 
kim, musned tabirini, muhaddisin ş eyhinden, bu ş eyhin de kendi ş eyh-
inden semaclar ı  zâhir olarak Hazreti Peygambere kadar bu ş ekilde devam 
eden bir ittisalle rivayet ettikleri hadislere itlak etti" demi ş tir9 ' 6 . 

İ bn 13acer'e göre "muhaddisin ş eyhinden sema<m ın zâhir olmas ı" 
sözü içinde gizli bir ink ı tacı  bulunan isnadlar ın da yer almas ı  ihtimali 
mevcuttur. Halbuki, bize göre, 'tarifle ilgili olarak yapt ığı  
aç ıklamadan böyle bir ihtimalin de önlendi ğ i ve mutlak bir ittisalin ş art 
koş ulduğu anlaşı lmaktadır. 

Burada, muttas ıl isnadla merfac olarak Hazreti Peygamberden 
rivayet edilen ve musned denilen hadis çe ş itleriyle ilgili bu aç ıklamayı  
yaptıktan sonra, yine bu çe ş it hadisleri toplad ıkları  için musned adı  
verilen hadis eserlerinden bahsetmek yerinde olur. 

Filhakika el—Buhar' taraf ından telif edilen el—Cdmicu' ş—Sahlh'in 
tam isminin el—Gimicu'l—Musnedu' ş—Sahihu'l—Muiı tasar Min (Umitri 

(s.a.s.) ve Sunenihi ve Eyydn ı ih olduğu917  gözönünde bu-
lundurulursa, ittisal yönünden sahih olan hadisleri muhtevi eserlere 
musned adının verildiğ i anla şı lır. Nitekim el—Buhari'nin Şabilı 'i gibi 
ed—Darimrnin Sunen'i de bu isimle anılmış tır" 8 . 

Maamafih fıkıh bablarma göre tasnif edilmi ş  sahih eserlere verilen 
musned ismi, ı stılahta ş uyubulmamış , fakat konular ı  ne olursa olsun, 
râvilerinin isimleri alt ında toplanan hadisleri muhtevi eserler ınusned 
ismiyle ş öhret kazanm ış lardır. Ebü Davad et—Tayisi (Ö. 204) nin, 
Ahmed İbn I-Janbel (Ö. 241) in, Abdullah İbn Muhammed İ bn Ebi 
Ş eybe (Ö. 235) nin, <Osman İbn Ebi Ş eybe (O. 237) nin ve Ebü ljay-
seme (O. 234) nin eserleri bu nevidendir. 

Musned eserleri, men ş e itibariyle ilk zuhur eden hadis kitaplar ı  
olarak kabul etmek yerinde olur. Zira me ş hur râviler taraf ından riva-
yet edilen hadislerin, o râvilerin isimleri alt ında toplanmas ı  keyfiyeti, 
tedvin devriyle birlikte ba ş lamış tır. Maamafih bu eserler, daha sonra-
ları  telif edilen mesela Ebü Davild et—Tayalisrnin veya Ahmed İ bn 
Hanberin Musnecrleri çap ında olmamış lardır. Di ğer taraftan, baz ı  
imamlara atfedilen ve onlar taraf ından rivayet edilen hadisleri topla-
yan baz ı  Musned eserlerin daha sonralar ı  baş ka müellifler tarafından 
meydana getirildikleri de bilinmektedir. Mesela Ebü Hanife Musned'i 

916. Aynı  yer. 

917. Bkz. 	 s. 24-25; el—Cezrı 'irI, Tevcfhu'n—na zar, s, 88. 
918. İ bn Ke ş ir, Puiş iiru 	 s. 35. 
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Ebu'l—Mu'eyyed İ bn Mahmüd el—HârizmI (O. 665), e ş —ş â'fici Musned'i 
Muhammed İ bn Ya<küb el—E ş amm (O. 246), <Omer İ bn <Abdi'l—`Aziz 
Musned'i el—Bâğ andi (O. ?) tarafından telif edilmi ş lerdir. Bize ula ş an 
ve en eski Musned olarak bilinen Ebii Dâvâd et—Tayâlisrnin Musned'i 
de, Hâci HalIfe'nin ifadesine göre Yânus in Habib taraf ından telif 
edilmiş tir" 9. Bu eserde hadisler, onlar ı  rivayet eden sahabilerin isim-
leri altında biraraya getirilmi ş ; ilk dört halife, Bedir ehli, muhacirler, 
ensar, kad ınlar ve genç sahabiler tertibi üzerine üç yüze yak ın sahabi 
ismi zikredilmi ş tir. 

Musned eserlerin en me ş huru ve s ıhhat yönünden en itimada 
ş ayanı , şüphe yoktur ki, Ahmed İbn Hanberin Musned'idir. M ı sır 
(1313) da alt ı  cilt halinde tabedilmi ş  olan bu eser, 700 kadar sahabinin 
rivayetlerinden olan 30 binden fazla hadisi biraraya getirmi ş tir9". 
Eserin tahkikli bir ne şri yap ılmadığı  için921 , ihtiva etti ğ i hadis sayısı  
kesinlikle tesbit edilememi ş tir. 

Musned'te yer alan hadislerin s ıhhati hakk ında çe ş itli görüş ler ileri 
sürülmüş tür. Ebü Müsâ el—MedInrnin rivayetine göre, Ahmed İbn 
Hanbere bir hadis hakk ında sorulduğu zaman "Musned'e bakınız; 
eğer onda varsa huccettir; yoksa de ğ ildir" demi ş tir922 . Muhtemelen bu 
söze istinade ıı  Ebâ Mâsâ el—Medini, Ahmed İbn Hanbel'in kendi na-
zarında yaln ı z sahih olan hadisleri Musned'e aldığı nı  söyler923 . Ancak 
el—grâki, Ahmed İbn Hanberden nakledilen yukar ı daki sözü bahis konu-
su ederek bu görü ş e itiraz eder ve ş öyle der: "Musned'te yer alan bütün 

hadislerin huccet oldu ğuna dair nakledilen sözde bir sarahat yoktur. 
Zira bundan, kitab ında olmayan hadislerin huccet say ılamayacağı  
manâs ı  anla şı lmaktadır ki ş alı ilı 'te yer alan bir çok hadis, Ahmed İbn 
Hanberin Musned'inde yer almamış tır... Musned'te zayıf hadislerin 

mevcudiyetine gelince, bu muhakkakt ır. Hattâ mev4( hadisler bile 
vard ır ve bunları  bir cüz halinde toplad ım... ,,924. 

El—grâki tarafından ileri sürülen bu görü ş lerin reddi maksad ıyle, 

ş eyhulislâm İ bn Hacer bir kitap telif etmi ş  ve bu kitaba el—lcavlu'l- 

919. Bkz. Kesfu'i-iunun, II. 1679. Keza bkz. Talât Koçyi ğ it, Hadis tarihi, s. 233-234. 

920. Bkz. Ebü Müsâ el-Medini, Hasd'isu'l-Musned (Musned mukaddimesinde - Ahmed 

M. ş ükir tarafından nakledilmi ş tir), I. 23; es-Suyüti, Tedrlb, s. 101. 

921. Ahmed M. Sükir böyle bir ne ş re baş lamış  ve her hadisi numaralayarak s ıhhat derecesini 

gösterme ğ e çalış mış  ise de, bu eserden ancak 16 cüz tabedebilmi ş tir. ATâ ş irin vefatı  dolayı sıyle 

yarım kalan bu çal ış ma, eserin alt ı  ciltlik eski tab`mın sadece ikinci cildinin bir kı smına tekabül 
etmektedir. 

922. El-Iri-ıki, et-Tabyld 	s. 42; es-Suyüti, Tedrib, s. 100. 

923. El-lrüki, et-Tabyid ve'1-izah, s. 42. 

924. Ayın yer. 
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musedded fi'z-zebbi cani'l-Musned adını  vermiş tir925 . Mukaddimesinde 
"bu kitapta, Musned'teki baz ı  hadisler hakk ında mev ı-ıc olduklar ı  id-
diasında bulunan bazı  hadis ehlinin sözlerini zikrettim" diyen İ bn Ha-
cer, el-cIraki taraf ından toplanan ve met4ü( olduğu ileri sürülen dokuz 
hadise, İbnu'l-Cevzi'nin Mev,;ii,(Cit' ında yer verilen onbe ş  hadisi de 
ilave ederek, her birine ayr ı  ayrı  cevap vermi ş tir. Bununla beraber, 
İbnu'l-Cevzi'nin Mem-Ğat'ta zikretti ğ i diğer baz ı  hadisler daha vard ır 
ki, İ bn Hacer bunlar ı  kitab ına almam ış tır. Ondört tane olan bu 
hadisler, es-Suyüti taraf ından ayrı  bir cüzde ele ahnm ış  ve bu cüz'e 
ez-Zeylu'l-mumehhed adı  verilmiş tir. Es-Suyüti, İ bnu'l-Cevzi taraf ın-
dan mevziit olarak zikredilen bu Musned hadislerinin de ayr ı  ayrı  mü-
dafasım yapmış tır"°. 

Musned'in tahkikli neş rine baş layan, fakat erken vefat ı  dolayısıyle 
bu neş ri tamamlayamayan Ahmed Muhammed Ş akir, İ bn Ke şir'in 
"Musned'te, el-BuVıri ve Muslim'in isnad ve metinleri ayar ında, fakat 
hem bunlar ın Ş aidlı 'lerinde, hem de di ğ er. Sunen-i Erbacada bulun-
mayan pek çok hadisin yer ald ığı " yolundaki sözlerine 927  yazdığı  ş er-
hinde ş öyle der: " İbn Ke ş ir'in bu sözü doğ rudur; çünkü Ahmed İbn 
HanbePin Musned'i, bize göre, sunnetle ilgili mudevvenat ın en büyüğü-
dür. İ bn Ke şir'in de dedi ğ i gibi, bu kitapta, Kutub-i Sitte'de nakledil-
meyen pek çok sahih hadis vard ır. Kitap, Mı s ır'da 1313 senesinde alt ı  
büyük cild halinde tabedilmi ş tir. Ben, imkân nisbetinde her hadisin 
sıhhat derecesini de belirterek, bu eserin ilmi tahkikli tab` ına. ba ş ladı m. 
Mukaddimesinde de belirtildi ğ i gibi, kitab ın sonuna - Allah k ısmet 
ederse - bir de ilmi fihrist eklenecektir. Ş imdiye kadar kitaptan dokuz 
cild ç ıkardı m. Hepsi inş allah otuz cildden fazla olacakt ır. Her cildin 
sonuna biraz mufassal fihrist koydum. Ayn ı  zamanda, o cild içinde yer 
alan sahih, hasen ve zay ıf hadisleri sayarak tesbit ettim. Kitapta hasen 
olan hadisler gerçekten azd ır. Ş imdiye kadar ne ş retti ğ im dokuz cüz, 
eski tabcın birinci cildi ile ikinci cildin üçte birinden az bir k ısmı  içine 
almaktad ır. Aynı  zamanda bu cüzlerin ihtiva ettikleri hadis say ı sının 
da dikkatli bir say ış tan sonra 6511 olduğu tesbit edilmi ş tir. Bunun 
5733 ü sahib., 778 i de zay ıftır. Yani bütün hadislere nisbetle zay ıf 
% 12 den azd ır. Bu ise, zayıfn ne kadar az oldu ğuna delâlet eder. E ğer 

925. İ bn Hacer bu kitab ında, baz ı  hadisçilerin mevzi' olarak tavsif ettikleri 23 hadisi teker 

teker ele alarak her birine cevap vermi ş tir. Muhammed Şı bğ atullah el—Midrrı si de, telifini 1281 

de tamamladığı  Zeylu'l—lavli'l—musedded adlı  kitabında 22 hadisi ele alarak incelemi ş tir. Her 

iki kitap da Haydarrıbd 1319 da tabedilmi ş tir. 
926. Es—Suy ıltI, Teddb, s. 101. 

927. Bkz. İ bn Keşk, 4tişdru 	 s. 37-38. 
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zayıf olanların çoğunun zayı flık derecelerinin de ş iddetli zarfa ula ş -
madıkları  gözönünde bulundurulacak olursa, gerçek ilmi yola delâlet 
eden bu amen bürhan, Musned'i en iyi bilenlerden olan İbn Kesir'in 
sözünün doğ ru olduğunu ortaya kor" 928 . 

Ş öhreti dolay ı sıyle hakkında kısaca bilgi verdiğ imiz Ahmed İ bn 
11anbel'in Musned'inden ba ş ka daha pek çok Musned'ler telif edil-
miş tir. Bunlar ın hepsini burada zikretmek lüzumsuzdur 929 . 

MUSN İ D — Lugat yönünden hadisi kayna ğı na isnad eden kimse 
manas ına gelirse de, ıstılahta, hadisleri musned ad ı  verilen kitaplarda 
toplayanlara denilmi ş tir. Buna göre mesela Ebil Davild 
Ahmed İ bn Hanbel ve bunlar gibi Musned sahibi olan imamlar birer 
musnid'tirler. 

MUSTAUREC — Lugat yönünden ç ıkarmak manas ındaki "istih-
rac” tan ism—i mefr ıll olan mustahrec (ço ğulu: mustahrecat), ıst ılahta, 
bir hadis kitab ının hadislerini, o kitab ın isnadları  ile değ il de, baş ka 
isnadlarla toplayan kitaplara denir. Mesela bir musann ı f, el—Buhari-
nin kitab ını  ele alarak, birinci hadisten itibaren her hadisi, el—Buha-
rPnin isnad ı  ile değ il, fakat kendi isnad ı  ile kitab ında naklederse mus-
tahrec denilen bir eser meydana getirmi ş  olur. Mustahrecin musann ıfı , 
çok defa, verdi ğ i isnadta, üzerine istihrac yapt ığı  kitap müellifinin ş ey-
binde veya daha üstteki bir ş eyhte müellif ile birle ş ir. İ stihracta önemli 
olan husus, daha uzak bir ş eyhte birle ş erek, kendisine daha yak ın ulaş -
tıracak olan senedi kaybetmemektir. Bu bak ı mdan istibracta gaye, 
hadisin al' olan isnad ını  vermektir. 

Baz ı  hallerde musann ıfın, bir hadisi, üzerine istihrac yapt ığı  müel-
lifin isnadı  ile verdiğ i, yahut baz ı  hadisleri de hiç vermedi ğ i görülür. 
Bu takdirde, o hadislerin musann ıfa hiç ula ş madığı , yahut ula şmış  
olsa bile müellif tarih ile ula ş t ığı  anlaşı lı r. 

Mustahreclerde, üzerine istihrac yap ılan kitaplar ın hadislerine 
lafzen olsun, manen olsun, tam bir muvafakat ş art ko şulmamış tır. Bu 
sebeple, bir musann ıf, kendi kitab ında, mesela el—Buharrnin bir hadisini 
kendisine ula ş an bir isnadla nakletti ğ i zaman, bazan bu rivayetin el-
Buhari rivayetine laf ız yönünden tamamiyle uymad ığı  görülür ki, bu, 
musann ıfın, rivayeti ş eyhlerinden bu ş ekilde aldığ ma delâlet eder. Bu 
değ iş ik rivayetler dolay ı sıyle, mustahrec hadislerle şaltill'in hadisleri 
aras ında az da olsa lafzen ve manen farkl ılıklar bulunur. Bu itibarla 

928. Bu aç ıklama için bkz. Ahmed Ş akir, el—Birksu'l—hasi ş , 28-29. 

929. Telif edilen ilk Musned'Ier hakkında bkz. Talat Koçyiğ it, Hadis tarihi, s. 233 vd. 
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meselâ el—Beyhaki ve el—Be ğ avi, kitaplar ında bir hadisi ihrac ettikten 
sonra revahu'l—Bult,arl ve Muslim (bu hadisi el—Butı ri ve Muslim de 
rivayet ettiler) derler ki, bununla, o hadisin asl ımn bu iki imam tara-
fından rivayet edildi ğ ini kasdederler; fakat aym zamanda bu sözle, 
kendi rivayetleri ile el—Buljüri ve Muslim'in rivayetleri aras ında bulu-
nan farklara da i ş aret etmi ş  olurlar. Bunun içindir ki, bir kimsenin mus-
tahrecten nakletti ğ i bir hadis hakk ında revahu'l—BuVı rl ve Muslim 

sözüne bakarak "bu hadis, el—Butı rl ve Muslim'in ş atı lltlerinde de böy-
ledir" diyebilmesi ancak o hadisi Şalı fidı n'da arayıp bulduktan ve ri-
vayetler aras ında lafzi mutabakat bulundu ğunu gördükten sonra müm-
kün olur. 

El—BulA.ri ve Muslim üzerine vücuda getirilen mustahreclerin 
çe ş itli faydaları  vard ır. ibnu' ş —ş al4 ve ona tâbi olan en—Nevevi bun-
lardan yalnız ikisini zikretmi ş 930, es—Suyüti ise, di ğer bazı  faydalardan 
daha bahsetmi ş tir931 . 

Mustahrecât ın ilk ve en önemli faydas ı , şabilıan'da da yer alan 
bir hadisin an olan diğer bir isnad ını  vermektir. Çünkü mustahrecin 
musannıfı , naklettiğ i hadisi el—Butı üri veya Muslim tarih ile vermi ş  
olsaydı , bu tarik, mustahrecte verdi ğ i tariktan daha uzun olur ve do-
layı sıyle isnad âli de ğ il nâzil sayılırd ı . Mesela Ebü Nucaym, 
veya Muslim tarih ile `Abdurrazz'Wtan bir hadis rivayet etmi ş  olsaydı , 
ona, yani (Abdurrazz4'a ancak dört râvi vas ıtası  ile ulaş mış  olurdu. 
Halbuki bu hadisi et—Taberni tank ı  ile ed—Deberi'den rivayet etti ğ i 
zaman `Abdurrazz -ak'a yaln ız iki râvi vas ıtas ı  ile ulaş mış  olmaktadır. 
Keza et—TayMisi'nin Musned'inde bulunan bir hadisi Muslim tank ı  
ile rivayet etmi ş  olsa, kendisi ile Muslim aras ında iki ve Muslim ile 
şeyhi de iki olmak üzere dört şeyh vas ıtas ı  ile hadisi almış  olurdu. Hal-
buki hadisi İbn Füris tarih ile Yünus İ bn Babib'ten nakletti ğ i zaman 
iki ş eyh ile ona ula ş mış  olmaktad ır932 . 

Mustahrecât ın ikinci faydas ı , bazı  hadislerde tamamlay ı cı  ilave 
lafızların bulunmas ı  dolayısıyle sahihin derecesindeki ziyadeliktir. 

Üçüncü faydas ı , hadisin turukunun ço ğ almas ı  dolayısıyle kuvvet-
lenmesi ve bir muâr ı zı  bulunduğu takdirde tercihinin kolayla ş masıdır. 
Çünkü mustahrecin musann ıfı , hadisin aslını  nakleden Ş all11), sâhibi-
nin ş eyhi ile birlikte o hadisi rivayet eden ba şka bir ş eyh veya daha 
fazla şeyhler zikreder. Hattâ o hadisin istihracmdan sonra, onun, sa- 

930. Bkz. 	 'Ulamu'l—hadis, s. 19; en—NevevI, et— T4r11;, s. 59. 
931. Bkz. Tedrlb, s. 59. 
932. Aynı  eser, s. 58. 
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habiye kadar varan ba şka turukunu da verir; bu suretle hadisin de ğ iş ik 

isnadları  biraraya gelmi ş  ve bu yönden kuvvetlenmi ş  olur. 

Mustahreclerin di ğer bir faydas ı , şaldlı 'in musannıfı  tarafından 

ihtilâta u ğ ramış  bir kimseden rivayet edilip de bu rivayetin ihtilâttan 
önceki semâca m ı , yoksa ihtilâttan sonraki semâca m ı  istinad ettiğ i 

belirtilmeyen bir hadisin, mustahrecin musann ıfı  tarafından belirtilmi ş  
olmasıdır (Bkz. 

ş alti737te mudellis olan bir râviden cancane ile rivayet edilen bir 
hadisin, mustahrecte semâc ı  tasrilı  ile rivayet edilmesi; 

ş altIb'te kıddesend fuldnun veya baddesend raculun gibi mubhem 
olan kimselerden yap ılan rivayetlerin, mustahreeâtta bu mubhemlerin 
tayin edilerek yap ılmas ı ; 

şaltitt'te Muhammed isminde bir râviden hadisin rivayet edilmi ş  
olmas ı  ve bu râvinin musann ıfın ayn ı  isimdeki bir çok ş eyhlerinden 

hangisi olduğunun belirtilmemesi halinde, mustahreclerde onun tam 
isminin aç ıklanmas ı ; 

ş abilı 'te herhangi bir ı lletle rivayet edilen hadisin mustahrecâtta 
bu ılletten sâlim olarak nakledilmesi, el—Buhürl ve Muslim'in ş cı ldlı '- 
lerinden sonra ortaya ç ıkmaya ba ş layan mustahreclerin getirdikleri 
faydalardand ır. 

Mustahrec eserler, umumiyetle, el—Buhâri ve Muslim'in el—Cdmic 
u'ş — Ş alı ibleri üzerine telif edilmi ş lerdir. Bunlar aras ında en çok ş öhret 

kazananlar ı  Ebu Bekr el—ismâclli (Ö. 371) 9" nin, el—Burküni (Ö. 425) 934 
 nin, Ebü Ahmed el—Gatrifi (O. 377)935  nin, Ebü `Abdillah İbn Ebi Zuhl 

(Ö. 378) 936  un, Ebü Bekr İ bn Merdeveyh (Ö. 410) 9" in el—Buhüri 
üzerine; Ebü (Avâne el— İ sferyini (O. 316) 938nin, Ebü Bekr el—Cevzekl 
(O. 388) 939  nin, Ebu'l—Velid I-Jassn İbn Muhammed el—R.ura ş 1 (Ö. 344) 94° 
nin, el—Cuveyni Ebü (Imrün Müsâ ibnul—`Abbas (O. 323)` 1 ın, Ebu'n-

Nazr et—Tüsi (O. 344) 942nin, Ebü Sa<id İbn Ebi (Osmân (Ö. 353) 943m 

933. Tercemesi için bkz. ez—Zehebi, Tezkire, II. 947. 

934. Bkz. aynı  eser, II. 1074. 

935. Bkz. Aynı  eser, II. 971. 

936. Bkz. aynı  eser, II. 1006. 

937. Bkz. aynı  eser, II. 1050. 

938. Bkz. aynı  eser, I. 779. 

939. Bkz. aynı  eser, II. 1013. 

940. Bkz. aynı  eser, II. 895. 

941. Bkz. aynı  eser, II. 818. 
942. Bkz. aynı  eser, II. 893. 

943. Bkz. aynı  eser, II. 920. 
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Muslim üzerine; Ebu Nucaym el—I şbahni (Ö. 430) 944nin, Ebü <Ab-
dillah İbnu'l—Ehram (Ö. 344) 945  in, Ebü Zerr el—Herevi (Ö. 435) 9" 
nin, Ebü Muhammed el—H, allül (Ö. 439) 947m, Ebü el—Mercisi 
(Ö. 365) 948nin, Ebü Mescüd Suleynn İbn ibrâhIm el—I şbahünI (Ö. 
486) 949  ve Ebü Bekr el—Yezdi (O. 428) 950nin ayr ı  ayr ı  her iki Ş ahiti üze-
rine; Ebü Bekr (Ö. 407) 951nin yine her iki ş abilz_üzerine tek 
bir kitap halinde telif ettikleri mustahreclerdir 952 . 

Bununla beraber mustehrecât yaln ı z şabilı cin'a münhas ır kalmamış -
tır. Muhammed İ bn `Abdi'l—Melik İbn Eymun (Ö. 330) 9". 
Ebü Dâvfild'un, Ebü (Ali et—Tüsi (Ö. 312) 954  et—Tirmizi'nin Sunen-
leri üzerine, Ebü Nu<aym (O. 430) İbn Iluzeyme (O. 311) 955nin et—Tevhld'i 
üzerine birer mustahrec telif etmi ş ler; Ebul—Fail el—cIr41 ise el—Mus-
tedrek üzerine bir mustahrec imlâ etme ğe baş lamış , fakat tama ınlaya-
mamış tır9". 

MUSTAHRİ C — İ stuhrac'tan ism—i fil manâsmda olan mustahric, 
el—Bul:Ar' ve Muslim'in ş cıbilı 'lerinde yer alan hadisleri kendilerine ula ş an 
başka isnadlarla kitaplar ında toplayan kimseler için kullan ılmış  bir 
tabirdir. Mustahricler taraf ından meydana getirilen bu çe ş it kitaplar 
da mustahrec adını  ahr (Bkz. Mustahrec). 

MUŞ TALAIJU'L—HADIS — Hadis imamlarının kendilerine ula ş an 
hadisleri tedvine ba ş ladıkları  ilk devirlerden itibaren isnada büyük 
önem verdikleri ve her hadisi kendi isnad ı  ile birlikte kaydettikleri bi-
linen gerçeklerdendir (Bkz. İ snad). İ snada verilen bu önem, bir bak ıma, 
onu teşkil eden râvilere matuf idi. Zira bir isnad ın sıhhati, her ş eyden 
önce, o isnaddaki râvilerin sika, yani adalet ve zabt yönlerinden güve-
nilir olmalar ına bağ lıdır. Bu bakımdan hadis imamlar ı , tedvin ettikleri 
hadislerin sıhhatini tetkike giri ş tikleri zaman, önce, onlar ı  rivayet 

944. Bkz. aynı  eser, II. 1092. 
945. Bkz. aynı  eser, II. 864. 

946. Bkz. aynı  eser, II. 1103. 
947. Bkz. aynı  eser, II. 1109. 

948. Bkz. aynı  eser, II. 955. 
949. Bkz. aynı  eser, II. 1197. 

950. Bkz. aynı  eser, II. 1085. 
951. Bkz. aynı  eser, II. 1065. 

952. Bkz. es—Suyini, Teddb, s. 55-56. 
953. Tercemesi için bkz. ez—Zehebi, Tezkire, II. 836. 
954. Bkz. aynı  eser, II. 787. 
955. Bkz. aynı  eser, I. 720. 

956. Bkz. 	 Teddb, s. 60. 
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eden ravileri adalet ve zabt yönünden s ıkı  bir incelemeye tabi tutmu ş -
lar ve bunun neticesi, rivayeti kabul edilenlerle reddedilmesi, yahut 
üzerinde durulmas ı  gerekenleri ö ğ renmi ş ler, ayn ı  zamanda, telif ettik-
leri tabakat kitaplar ında, bu öğrendiklerini tesbit etmi ş lerdir. 

Râvilerin tetkikine paralel olarak, rivayet halleri de ayr ıca tet-
kike tabi tutulmuş tur; çünkü râvilerin tetkiki neticesinde görülmü ş tür 
ki, adalet ve zabt s ıfatlar ını  hâiz olan her râvinin rivayetini kabul et-
mek do ğ ru değ ildir; zira insan ne kadar adil ve ne kadar zab ıt olursa 
olsun, bazan vehim ve hataya dü ş mekten, yahut nisyan (unutkanl ık) 
ılletine maruz kalmaktan kurtulamam ış tır. 

Gerek ravilerin ve gerekse rivayet hallerinin tetkiki neticesinde, 
bunların, birbirinden farkl ı  dereceleri tesbit edildi ğ i gibi, tesbit i ş inin 
daha salim ve daha kesin bir ş ekilde yapı lmasını  mümkün kılacak baz ı  
kaideler vazedilmi ş , bu kaideler yard ımı  ile tesbit edilen farkl ı  derece-
lerin her birine uygun, s ıhat yönünden yine birbirinden farkl ı  hadis 
çe ş itleri ortaya ç ıkmış tır. Ancak hadis imamlar ı  aras ında bunların her 
birinin ayrı  ayrı  bilinmesi ve kolayca tan ınmas ı  için her birine delâlet 
etmek üzere yeni ıstılahlar vazedilmi ş tir. Mesela her yönden mükem-
mel olan hadise ş ahiti denilmiş , ancak sahih hadisler aras ında da farkl ı  
dereceler görüldü ğü için, en üstün derecede olanlar şahiti lixiı tihi, bu 
dereceye ula şmamış  olanlar ise, ş ahiti ligayrihi ismini almış tır. Sahih 
ligayrihi'nin alt ında yer alanlara ise hasen li,;.tı tihi ve hasen ligayrihi 
denilmiş tir. Hasen ligayrihi derecesine ula ş mayan hadisler de zay ıf 
hadisler aras ında yer almış tır. 

Şu var ki, bir hadisin zay ıf vasfını  kazanmas ında çeş itli âmiller 
rol oynar. Bu âmillerde ıa bir k ısmı , ya rivayet hallerinden olmak üzere 
isnaddaki bir veya bir kaç ravi dü ş mesi ile ilgilidir. Yani hadisi rivayet 
eden ravi, isnad ında bir veya bir kaç ravi dü ş ürür; yahutta bu âmil-
lerden bir k ısmı  da râvinin halleri ile ilgilidir. 

Birinci şı kta, birbirinden farkl ı  çeş itli ravi dü ş mesi olmuş  mesela 
bazan isnad ın ba şı nda, bazan ortas ında, bazan da sonunda bir veya daha 
fazla ravilerin dü ş tüğü görülmüş tür. Hadis imamlar ı  her bir ş ekil için 
ayrı  bir ıstılah vazederek, isnad ın başı nda râvisi dü şmüş  hadislere 
mucallah ortas ında râvisi dü ş müş  hadislere municaf ıc, birbirini takip 
eden iki ravi dü ş müş  ise mual, isnadın sonunda râvisi, yani sahabisi 
düşmüş  hadislere de mursel admı  vermi ş lerdir. Bazan da isnadda ravi 
dü şmesi, herkesin kolayca anlayamayaca ğı  kadar gizli olur. Bu, râvi-
nin, mülâki olduğu ş eyhten i ş itmediğ i bir hadisi rivayet etmesi halinde 
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ortaya ç ıkar. Bu çe ş it hadisler de, hadisçilerin ıstılah ında mudelles 
ismini almış tır. 

Râvilerin halleri ile ilgili âmillere gelince, bunlar da, birinci şı kta 
olduğu gibi, hadis imamlar ı  arasında değ iş ik isimlerle zikredilen çe ş itli 
hadislerin ortaya ç ıkmas ına yol açm ış tır. Mesela rivayetinde yalanci-
hğı  olan bir ravinin hadisine mev4c denilmi ş , yalancılıkla itti-
ham olunan râvilerin hadislerine metrâk, hatas ı  fahi ş , gafleti çok ve 
fıskı  zâhir olan râvilerin hadislerine munker, rivayetinde vehim olduğu 
tesbit edilen râvilerin hadislerine mucallel, rivayetinde yapt ığı  bazı  
ilâvelerle ba şkalarının rivayetlerine muhalefet edenlerin hadislerine 
mudrec, takdim ve tahirle yapt ıkları  rivayetlere maidâb denilmiş  ve bu-
nun gibi, kitab ı mı zın başı ndan sonuna kadar konusunu te şkil eden çe-
ş itli ıstılahlar vazedilmek suretiyle, her konunun daha iyi bilinip an-
laşı lması  sağ lanmış tır. Bu bak ımdan hadis ilmi, bir ı stılahlar ilmi ol-
mu ş tur. 

Iş tı /Cı lt, bir ilim dalına mensup olanlar ın, bir lafız veya kelimeyi, 
lugatta delâlet etti ğ i manadan ba şka bir mana için kullanmalar ı  ve 
bu manâ üzerinde ittifak etmeleridir. Mesela vâcib kelimesi, lugatta 
sâbit ve laz ım manas ındadır. Fakat fukaha, bu kelimeyi, ki ş inin yap-
mas ı  halinde sevab kazanaca ğı , terketmesi halinde ıkaba maruz kala-
cağı  ş eyler hakk ında kullanmış lar ve bu manâ üzerinde ittifak etmi ş ler-
dir. Mutekelliminı  ise, aynı  kelimeyi, aklen yoklu ğu tasavvur edilme-
yen ş eyler hakk ında kullanmış lar ve mesela Vcicibu'i-VucC ıd demi ş -
lerdir ki, bununla, vücadu zorunlu olan, yahut olmamas ı  aklen mum-
kin olmayan Allah Ta(alayı  murad etmi ş lerdir. Bu Bak ımdan bir lafı z 
veya kelime, ıstılahcıların vazettikleri manâda kullan ıldığı  zaman, bu 
manâ onlara göre hakiki, di ğ erlerine göre mecazi addedilmi ş tir. 

Bir kelimenin mecazi manâda m ı  yoksa hakiki manâda m ı  kullanı l-
dığı nı  anlamak, onu vazedenlerin ilmi s ıfatlar ı  yardımı  ile olur. Zira 
kelimenin vazolunmaks ızın bir ş eye delâlet etmesi imkans ı zdır. Bu 
delâlet görüldüğü zaman kelimenin o ş ey için vazolunduğuna ve bir 
de onu vazedenin bulundu ğuna hükmedilir. Buna göre kelimeyi vaze-
den kimse lugatçı  ise, delâlet etti ğ i mana lugat yönünden hakiki olur; 
fakat kelime, Ş ari tarafından bir ş eye delâlet etmek üzere vazolunmu ş  
ise, mana ş erq yönden hakiki oldu ğu halde lugat yönünden mecazi olur. 

Istılahlarla ilgili bu aç ıklamayı  gözönünde bulundurarak diye-
biliriz ki, bir ilim dalına intisab eden kimsenin, o ilim erbab ı  aras ında 
marılf manalar için kullan ılan lafız veya kelimeleri bilmesi ve onlarla 
konu ş up onlarla yazmas ı  laz ımdır. Aksi halde, ya onun cehaletine, ya- 
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hutta ba şkalarını  vehme dü ş ürmek için kas ıdlı  hareket etti ğ ine hük-
medilir Mesela hadisle me ş gul olan bir kimse, zayıf bir hadis hakk ında 
"bu hadis hasen hadistir" der, itiraza u ğ rayınca da" "ben, hadisin 
sahip olduğu yüksek hikmete binen hasen sözünü kulland ım ve bunun-
la lugat man:as' olan güzel'i kasdettim" derse, mugalata yapm ış  ve ce-
haletini ortaya koymu ş  olur. Bunun için, her ıstılahın vazolunduğu 
manâya delâlet edecek bir konu içinde kullan ılması  ş artt ır. 

Hadis ıstılahları , hadis ilminin temel ta ş lar ıdır. Her bir ıstılah, 
bu ilmin bir bölümü veya bir kolu olarak hadis imamlar ının ba ş lı ca 
ara ş tırma konusu olmu ş  ve her biri hakk ında müstekıl eserler telif edil-
diğ i gibi, bütün ıst ılahlar ı  tek bir kitap içerisinde ele alan muhtasar 
veya mufassal eserler de vücuda getirilmi ş tir. İş te bu eserlere, hadiste, 
ıstılah olarak konulmu ş  lafalar ı  Ş amil olmaları  itibariyle mu ş talalpz'l-
ltadis adı  verilmiş tir. 

Hadis ulemas ına göre hadis ilmi iki kı sımdan meydana gelir. Bi-
rincisine rivayet yönünden hadis ilmi (cılmu'l—hadis rivayeten), ikinci-
sine de dirayet yönünden hadis ilmi (<11mu'l—hadis dirayeten) denir 957 . 

Rivayet yönünden hadis ilmi, Hazreti Peygambere izafe edilen 
söz, fiil ve takrirlerin bilinmesini, zabt ını  ve rivayetini konu edinen bir 
ilim dandır. Dirayet yönünden hadis ilmi ise, rivayetin hakikat ım, 
ş artlarını , çeş itlerini, hükümlerini, ravilerin hal ve ş artlar ını  ve merviy-
yatın sınıflarını  inceleyen bir ilimdir. 

Hadis ilminin bu taksimi gözönünde bulundurulursa, hadis metin-
lerinin toplanıp yaz ılmas ından, sonra da h ıfzedilip rivayetinden 
ibaret olan birinci k ısmın, yani rivayete dayanan hadis ilminin, dira-
yete dayanan ikinci k ı s ımla ilgisi bulunmadıkça hiçbir ş ey ifade etmi-
yeceğ i aş ikardır. Çünkü dirayet olmaks ı zın hadislerin tahlil ve ten-
kidini yapmak ve dolay ı sıyle sahih olanla= sakim olanlar ından ayır-
mak imkanı  yoktur. Bu sebeple hadis ulemas ı , aras ında dirayete dayanan 
hadis ilmi, Hadis Usillü, yahut Mu ş talallu'l—Hadis adları  ile de ş öhret 
kazanmış tır. Buna göre (Ilınu Dirayeti'l—Hadlş  (Dirayet Yönünden Ha-
dis İ lmi), 'ama Usiili'l—Hadiş  (Hadis Usalü İ lmi) ve 'limit Mustala-
bı l—Hadi ş  (Hadis ıstılahları  İ lmi), hadis ilminde ayn ı  manâya delâlet 
eden ibarelerdir. 

Muş talahu'l— hadis ilmi, Islam' ın ilk üç asrında, bu isimle bilinen 
bir ilim hüviyetini henüz kazanmadığı  gibi, çeş itli bölümlerini biraraya 
getiren tek bir kitap halinde de tasnif edilmemi ş ti. Bununla beraber 

957. Bkz. 	 .lavii`idu't—tabdIŞ , e. 51. Daha geni ş  bilgi için bkz. 
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münferid bölümlerde söz sahibi olanlar da yok de ğ ildi. Haberlerin ka-
bulü için râvilerin cerh ve tadil süzgecinden geçirilmesi gerekti ğ i sahabe 
devrinden beri biliniyordu. İ bn `Abbâs (O. 96) ve Enes İbn Mâlik (Ö. 
93), bu konuda büyük ş öhret kazanm ış lardı . Tâbi`iindan eş —Sa<bi (Ö. 
104) ve İ bn Sirin (O. 110), bu tabakan ın sonlarından el—A<me ş  (Ö. 
148), Ş ube (O. 160) ve Mâlik İbn Enes (O. 179); bunlar ı  takip eden ta-

bakadan <Abdullah ibnul—MubArek (O. 181), Sufyân İbn <Uyeyne 
(O. 197), <Abdurrahman İ bn Mehdi (O. 198) ayn ı  konuda söz sahibi 
olmuş lardı . Yahyâ İbn Macin (O. 233) ve Ahmed İ bn Hanbel (O. 241) 
ile cerh ve tadil ilmi zirveye ula ş mış  bulunuyordu. İbn Sa`d (Ö. 230) ın 
Tabalcat'ı , el—Buhârrnin Tarihleri bu sahada yaz ılmış  en önemli eser-
lerdendi. 

Muhteliful—hadis sahas ında e ş—Sâfi<1. (Ö. 204) ve İ bn Kuteybe 
(Ö. 276) telif ettikleri kitaplarla ş öhret kazanmış lardır. 

Ilel bahsinde <Ali İ bnul—Medini (O. 234), Ahmed İbn Hanbel (O. 
241), Muslim (O. 261), İbn Ebi Hâtim (O. 327); garibul—hadis bahsinde 
Ebrı. (Ubeyde Mucammer İ bnul—Musennü (O. 210) ve Ebâ `Ubeyd el-
Kâs ım İbn Sellâm (Ö. 223) büyük ş öhrete sahiptiler ve her birinin bu 
konularda yaz ılmış  müstekıl kitaplar ı  vardım. Fakat mu ş talahul-
hadise ait, bu ilmin bütün konular ını  içine alan ve kaidelerini toplu 
olarak ortaya koyan eserler üçüncü as ırdan sonra ortaya ç ıkmış tır. 
Bu konuda İbn Hacer ş öyle der: 

"Hadisçilerin ıstılahı  hakkında tasnif edilmi ş  kitaplar pek çoktur. 
Bu konuda ilk kitap tasnif eden kimse el—Kani Eb ıl Muhammed er-
Râmahurmuzi (Ö. 360) dir. Kitab ına el—Mul ı cıddi ş u'l—fa şı l beyne'r-
rad ve'l—vet(I adını  vermiş tir. Ancak er—lUmahurmuzi bu kitaba bütün 
konuları  almamış tır959. Bundan sonra el—Hakim Ebri <Abdullah en—Ney-
sâbfiri (Ö. 405) gelir. Fakat bu da kitab ını  istenilen ş ekilde tertip ve 
tehzib etmemi ş tir9". Ebrı  Nu<aym (O. 430) 

958. İ lk üç as ırdaki muhtelif hadis eserleri için bkz. Talât Koçyi ğ it, Hadis tarihi. 

959. Ebii Muhammed el-Hasan İbn `Abdirrabman İ bn Hallöd el-Förisi, er-Rtnahurmuzi 

Hicri 360 senesine kadar Ba şra'n ın doğusuna düşen ve Huzistan içinde yeralan Römahurmuz 
ş ehrinde yaş amış tır. 290 hieride ilimle me ş gul olmağ a baş lamış  ve baş ta babas ı  olmak üzere tamn-

mış  bir çok kimselerden hadis dinlemi ş tir. İbn Hacer'den naklen yukar ı da da belirtti ğ imiz gibi 
usül-i hadise ait ilk kitab ın musannıfidır. El-Muhaddisu'l-fiiz ı l adli bu kitabın bir nüshasım 
elinde bulundurdu ğunu bildiren ez-Zehebi, er-Römahurmuifyi bu sahanm adam ı  olarak tan ı -
tır ve "onun hadis ilmine ait kitab ını  gözden geçiren bunu kolayca anlar" der. Bkz. e ş -Zehebi, 
Tezkire, II. 906. 

960. El-Hökim Ebii `Abdillah Muhammed İ bn 'Abdillah İ bn Muhammed İ bn Hamdeveyh 
İbn Nu'aym ez-Zabbl en-Neysöbürrnin hadis usülündeki me şhur eseri, bizim de kaynak olarak 
sık sık başvurduğumuz Mdrifet 	 Kâhirede 1937 senesinde tabedilmi ş  olan bu 
eser, hadis dminin 52 nev'ini ihtiva eder. El-Rökim'in tercemesi için bkz. ez-Zehebl, Tezkire, 
III. 1039. 
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takip etmi ş  ve onun kitab ına baz ı  ilâveler yaparak yeni bir kitap vücuda 
getirmi ş , bir çok ş eyleri de kendinden sonrakilere b ırakmış t ır961 . Bun-
lardan sonra el—tlatib Ebü Bekr el—Ba ğdâdi (Ö. 463) gelmi ş , el—Kifaye 
adım verdiğ i rivayet kaideleri ve el—Camic ve's—samic adını  
verdiğ i rivayet âdâb ı  ile ilgili birer kitap tasnif etmi ş tir. Hadis ilmi ile 
ilgili ne kadar fen (ilim) varsa, o konuda müstakil bir kitap vücuda 
getirdi ğ i için 1.1üfıi, Ebn Bekr İ bn Nulga onun hakkında ş öyle demi ş tin 
Her insaf sahibi bilir ki, el—Ilatib'ten sonra gelen muhaddisler onun 
kitaplar ına dayanmış lardır962 . Daha sonra el—tiatib'i takip eden baz ı  
kimseler gelmi ş ler ve bu ilimden nasiblerini almış lardır. (Iy4 
(Ö. 544) küçük ve faydal ı  bir kitap cemederek ona el--Pmat adını  ver-
miş tir9fi 3 . Ebü IIafş  el—Miyânci (O. 580) de Mit la yesacu'l—mul ıaddise 
cehluh adli kitab ını  tasnif etmi ş tir. Bunun gibi daha bir çok me ş hur, 
mufassal veya muhtasar kitaplar ortaya ç ıkmış ; nihayet hafız ve fakih 
Ebü 'Atm cOsn ı n ibnu's—Salah (Ö. 643) D ımaş k'taki E ş refiyye Med-
resesinde hadis derslerini üzerine al ıp da me ş hur kitab ını  tasnif edin-
ceye kadar bu i ş  devam etmi ş tir. Ancak Ibnu's-- Ş alâh bu kitab ı  tale-
belerine k ı sım kı sım imlâ etmek suretiyle meydana getirdi ğ i için tertibi 
istenilen ş ekilde olmamış t ır. Musannıf, daha ziyade el— İjatib'in da ğı nık 
tasniflerine itina göstermi ş , onlardaki de ğ iş ik konuları  biraraya geti-
rerek ba şka kitaplardan da faydal ı  olanlarını  ilâve etmi ş tir. Bu suretle, 
diğer kitaplarda da ğı nık olan bilgiler onun kitab ında biraraya gelmi ş  
ve hadis ilmi ile me ş gul olan herkes ibnu's— Ş alâtı 'm bu kitab ına eğ il-
miş tir. Kaç ki ş i onu nazmetmiş , kaç ki ş i hulâsa edip k ısaltmış , kaç 
kiş i onun muârızı  veya müdafii olmu ş tur, sayılamaz... ,,964. 

961. Hafız Ahmed İbn (Abdullah İ bn Ahmed İ bn İ slı ük İ bn müsri İ bn Mihrön e ş-Şüfi Ebü 

Nu'aym Ilrlyetu'l-evliytı ' adli eseri ile ş öhret kazanmış tır Tercemesi için bkz. ez-

ZehebI, Tezkire, III. 1092-1098. 

692. Ebü Bekr Ahmed İ bn 'All İ bn 5'bit İ bn Ahmed İ bn Mehdi, el-Hatib el-Ba ğdödl Ttırlhu 

Bagcldcl adli büyük eserin müellifi olup, hadis usûlünde telif etti ğ i el-Kifdye fi `Ilmi'r-rivtıye, 

el-Cami` ve's-sgunic ve Ş erefu aşhai'l-hadi§ gibi eserlerle de şöhret kazanmış tır. 
Tercemesi için bkz. ey-Zehebi, Tezkire, III. 1135-1146. 

963. El-Rügi `Iyöz İbn Müsö Ebu'l-Fail 	 fi ş erefil-Mu4vfii, Tertibu'l- 

mediirik ve Me ş hriku'l-enviir gibi eserleriyle ş öhret kazanmış tır El-linı ii` ild macrifeti uşrırr-

rivtıye ve takyldi's-semrı< adli hadis usûlü ile ilgili eseri 1389 / 1970 senesinde ne şredilmiş tir 
tercemesi için bkz. Ez-Zehebi, Tezkire, IV. 1304-1307. 

964. Ş eyhulislânı  Takıyyu'd-bin Ebü cAmr (Oş mön İ bnu' ş-Ş allitı  e ş-Ş ehrazüri 

hadis usûlüne ait telif etti ğ i Mukaddimetu Ibni' ş-Ş aliih diye de ş öhret kazanan `Illitınu'l-ha-

ıns adlı  kitabı  ile tanınmış tır. Tercemesi için bkz. ez-Zehebk Tezkire, IV. 1430-1433. Muş talalıu'/- 

hadise ait üçüncü as ırdan sonra ortaya ç ıkmağ a baş layan eserler ve müellifleri hakk ında yukarıda 

verdiğ imiz bilgi için bkz. İbn Hacer, Nuhbetu'l-fiker ş erhi, s. a18-20. 
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Filhakika Ş eyhulislâm İ bn Hacer'in yukar ı da nakletti ğ imiz iba-
relerinden de anla şı ldığı  gibi, Ibnu' ş-Ş alâh' ın (U/iimu't-lıadis adlı  ki-
tab ının hadisçiler aras ında ş öhret kazanmas ından sonra hadis usûlüne 
dair kitap tasnif eden bir çok kimse, onun kitab ını  ele alarak ya üzerine 
ş erh yazmış , ya onu kısaltmış  veya nazmetmi ş tir. Ancak bu manzum 
ve muhtasar eserler, konu ile ilgili meseleleri çok defa dar ve anla şı lması  
güç kalıplar içinde verdiklerinden, bunlar ın da ş erh ve izah ına lüzum 
görülmüş  ve böylece bir kitab ın çe ş itli ellerden yap ılmış  ş erh ve ha ş i-

yeleri ortaya ç ıkmış tır. 

Hadis usûlü için kaynak olmak bak ımından da büyük önemi olan 
bu eserlerden baz ılar= müellifleri ile birlikte zikretmekte fayda vard ır. 

Muhyi'd-Din Yahyâ İ bn Ş eref en-Nevevi (O. 676), Ibnu's- Ş alâh' ın 
mezkiir kitab ını  ilk ihtisar edenlerden say ılır. Bu ihtisar ile meydana 
getirdiğ i kitaba TalcrIbu'l-irş dd ila (ı lmi'l-ist ı Cıd adını  vermi ş tir. En-
Nevevi, bu kitab ı  ikinci defa ihtisar ederek ona da et-Talgilı  ve't-
teysir limdrifeti Suneni'l-Be ş ir demi ş tir. Et-Tata* ve't-teystr, hem 
Zeynu'd-Din `Abdurrahim el-qrâki (Ö. 806), hem Burhanu'd-Din ib-
râhim İ bn. Muhammed el-Halebi (O. 851), hem es-Setı â.vi (Ö. 902), 
hem de Celâlu'd-Din es-Suyüti (O. 911) taraf ından ş erhedilmi ş tir. Es-
Suyütrnin Tedribu'r-rövi fi ş ertı t Talcribi'n-Neved adli kitab ı  bunlar 
aras ında en çok ş öhret kazanan ve müteaddit defalar tabedilen bir eser-
dir9". 

`Uliimu'l-tıadiş 'in diğer bir muhtasar ı  Bedru'd-Din Muhammed 
İ bn İ brahim İ bn Sa(di'llah İ bn Cemâca el- Kinâni (O. 733) ye aittir. 
El-Menhelu'r-revi fi'l-badi ş i'n-Nebevi adlı  bu kitap, İbn Cem ğ (a'nın 
torunu (Izzu'd-Din Muhammed İ bn Ebi Bekr İbn (Abdi'l-(Aziz İbn 
Bedri'd-Din İbn Cemâ'a (O. 819) taraf ından el-Menheeu's-sed fi ş er-

lı t'l-Menheli'r-revi adı  ile ş erhedilmiş tir966 . 

`Ulümu'l-lıadt.s, (Alâ'u'd-Din 	İ bn `Osman el-MardIn ı. (Ö. 
750), İ bn Kesir ad ı  ile maruf 	 Ebu'l-Fidâ' İ smail tbn 
(Omer el-Kura ş i (O. 774) ve Sirâcu'd-Din Ebn Haf ş  (Omer İbn Raslân 

e ş-Ş âfici (Ö. 805) taraf ından da ihtisar edilmi ş tir. İbn Kest- 
r'in muhtasar ı, asrımızda Ahmed Muhammed Ş akir tarafından el- 
Bit' ış u'l-b,aş tş  şertı u Pı tiş dri cUlftmi'l-badiş  adı  ile ş erh ve tabedilmi ş tir. 

Mekdsinu'l-t ş ttliitı  fi ta;mirti, kitâbi İbni'ş-Ş alab, adlı  

965. Bkz. Haci Halife, Ke şfu'i—Lunrı n, I. 465; II. 1161. 

966. Aynı  eser, II. 819. 
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muhtasar ı  ise cIzzu'd—Din Tahir İ bn Hasan 	( İbn Habib) (O. 
808) tarafından rıazmedilmi ş tir967 . 

( Ulfı mu'l-4acti ş 'in yukarı da zikretti ğ imiz muhtasarlar ı  yanında, 
baz ı  müellifler taraf ından yap ılmış  ş erhleri de vard ır. Nuket denilen bu 
ş erhlerden biri Zeynu'd—Din el—cIrük1 (O. 806) ye ait olup et—Takyld 

limd utlika ve uğ lika min kitdbi ibni' ş—,Salah adı  altında ne ş re-
dilmiş tir. Diğer iki ş erhten biri Bedru'd—Din ez—Zerke ş i (O. 794) ye, 
ikincisi ise Ş eyhulislâm İ bn Hacer el—cAskalüni (O. 852) ye aittir. tim 
Hacer'in ş erhi bitekmili'n—Nuket (da İbni' Ş—Salah adını  taşı r'''. 

eUlümu'l—l ı adiş 'in naz ım halindeki ihtisarlar ına gelince, bunlar ın 
en me şhuru Zeynu'd—Din 	(Ö. 806) ya aittir ve bin beyi içinde 

hulâsa edilmi ş tir. E/fiyetu'/—`./röld adıyle ş öhret kazan-
mış  olan bu kitap, muhtelif müellifler taraf ından ş erh ve ihtisar edil-
mi ş tir. İ lk iki ş erhi mutavvel ve muhtasar olmak üzere yine el—(Irüki-
nin kendisine aittir. Daha sonralar ı , muhtasar olan müellif ş erhi es-
Seyyid e ş —Ş erif Muhammed Emin taraf ından özetlenmi ş , Ş eyh Rasim 
İbn Kutlfibugd (O. 879) ve Burhünu'd—Din İbrahim İbn `Ömer el-
Bukül (O. 885) taraf ından da üzerine ha ş iye yaz ılmı tır. Bu ikinci ha-
ş iyeye en—Nuketu'l—vefiye bimd fi ş erWl—Elfiye adı  verilmi ş tir. 

Elfiye'nin müellif ş erhinden ba ş ka ş erhleri de vard ır. Zekeriyya' 
İbn Muhammed el—En ş üri (O. 928) nin Fettat'l—belki bi şerla Elfiyeti'l-
<Ir41 adlı  ş erhi, Celülu'd—Din es—Suyüti (Ö. 911), İbrahim İbn Muham-
med el—Halebi (O. 955), Zeynu'd—Din Ebü Muhammed 'Abdurrahman 
İbn Ebi Bekr el—`Ayni (O. 893), Ebu'l—Fidü' İ smail İbn İ brahim İbn 
Cemüca (O. 861) nin ş erhleri ile Rutbu'd—Din Muhammed 
İbn Muhammed el—Hay?ari (Ö. 894) nin ş ucrı clu'l—merdisi şeriat Elfi-
yeti'l—cin3i4i ve Ş emsu'd—Din Muhammed İ bn (Abdirrahman es—Sehüvi 
(O. 902) nin Fetl.nt'l—muğ lş  bi:ser& Elfiyeti'l—lutd ış  adlı  ş erhleri bunlar-
dandır969 . 

nazmeden di ğer iki müelliften biri Ş ihübu'd—Din 
Muhammed İbn Ahmed İbn el—Ijüyi (O. 693), öbürü de 
Celülu'd—Din es—Suyüti (Ö. 911) dir. Es—Suyfiti'nin elfiyesi Naintu'd-
dürer fi cı lmi'l—e şer ad ı  ile ş öhret kazanm ış t ır970 . 

Aslı  yine ibnu'ş —Ş alüh'ın cUlt-tmu'l—Itadi ş i olmakla beraber çok ve-
ciz bir ş ekilde hulâsa edilen, daha sonra üzerine yaz ılan ş erhle daha 

967. Aynı  eser, II. 1161, 1608. 

968. Ayni eser, II. 1161. 

969. Aynı  eser, I. 156. 

970. Aynı  eser, IL 1963. 
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faydalı  bir ş ekle sokulan Nuhbetu'l—fiker fi mu ş talahz ehli'l—e ş er adli 
kitap, hadis usâlünde, bilhassa bu ilme yeni ba ş layanlar için elden dü-
ş ürülemeyecek k ıymetli bir kaynak vasf ını  hâizdir. Silı âbu'd—Din Ah-
med İ bn <Ali İbn Hacer el--<A ş kalâni (Ö. 852) tarafından telif edilen 
N ıthbetu'l—fiker, yine onun tarafından ş erh edilmiş  ve bu ş erhe Nuzhe-
tu'n—nazar fi tavzii ı i Nuhbeti'l—fiker adı  verilmiş tir. Hem Nuhbetu'l-
fiker ve hem de onun ş erhi Nuzhetu'n—nazar, hadis ulemas ı  aras ında 
büyük kabul görmü ş , Ibnu' ş—Salâh'ın (Ulamu'l-4adlş 'i gibi bir çok 
kimse tarafından ya üzerlerine ş erh veya ha ş iye yaz ılmış , yahutta naz-
medilmi ş tir. Ebul—İ mdâd İ brahim İbn ibrühim İ bn Hasan el—Lukkâni 
(Ö. 1041) nin .Kffa'u'l—vatar min Nuzheti'n—nazar adli Nuzhe üzerine 
yazdığı  haş iyesi ile, Sirriyyu'd—Din ibnu's—Sâ'i ğ  (Ö. 1066) ve Kas ım 
İbn Kutlübuğ â el—Hanefi (Ö. 879) nin ha ş iyeleri bunlardand ır. 

Nulı be üzerine yaz ılan ş erhlerden biri müellifin o ğ lu Kemâlu'd-
Din Muhammed İbn Ahmed İ bn Hacer el—<Askalânrye aittir ve Neti-
cetu'n—naiar fi şerhi Nuhbeti'l—fiker adını  taşı r. Diğ er ş erhler ise, müel-
lifin muasırlarından olan Kemâlu'd—Din Ebü <Abdillah Muhammed 
%nig—Hasan İ bn <A11 İbn Yahya İbn Muhammed İbn Halef İbn Halıfe 

et—Temimi e ş —Ş emeni (O. 821) ye ve Int(Cinu'n—nazar fi tavzih ı  Nuh,- 
beti'l—fiker adı  ile Muhammed Ekrem İbn <Abdirrahman el—Mekki'ye 
aittir. 

Nuhbe'nin ş erhi olan Nuzhe ise, <Ali İbn Sultan 	(O. 1014) 
tarafından şerh edilerek buna Mu ş talahu 	 şerhi Nuhbeti'l- 
fiker adı  verilmiş tir. <Abdurra'fif İ bn Tac el—Munüvi (Ö. 1021) nin el-
Yevakitu ve'd—durer fi ş erhi şerhi Nuhbeti'l—fiker adli bir ş erhi olduğu 
gibi, Ebu'l—Hasan Muhammed Sad ı k İbn es—Sindi (O. 
1138) nin de ş erh üzerine bir ş erhi vardır. 

Nuhbetu'l—fiker'in manzum teliflerine gelince: Kemâlu'd—Din e ş-
Ş emeni (Ö. 821) taraf ından yap ılan Nuh/be nazmı , oğ lu Takıyyu'd—Din 
Ebu'l—<Abbâs Ahmed İbn Muhammed eş —Ş emeni (Ö. 872) tarafmdan 
ş erh edilmiş  ve el—cjkliyu'r—rutbe fi Ş eria nainzi7n—Nuhbe adı  verilmiş tir. 
Keza Muhammed Ra? ıyyu'd—Din Ebu'l—Fail İ bn Muhammed Ebil-
Berekât (Ö. 935) in Silku'd—durer fi mu ş falahz ehli'l—e şer ve nazm ı  Nuh-
beti'l—fiker li'bni Hacer adlı  nazm ı  ile, Ebü Hamid İbn 
Ebil—Mehâsin Yüsuf İbn Muhammed el—Füsi (Ö. 1052) nin <Ikdu'd-
durer fi nazm ı  Nuhbeti'l—fiker'i ve bu nazım üzerine yapt ığı  ş erh bu 
cümleden olarak zikredilebilir"'. 

971. Ayni eser, II. 1936. 
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Hadis usûlünün veya mu ş talabu'l-4adiş in ana kaynaklar ı  olarak 
yukar ı da saydığı mız kitaplar yan ında daha bir çok telif vard ır. Meselâ 
Ş emsu'd—Din Muhammed İ bn Muhammed İ bni'l—Cezeri (Ö. 833) nin 
Tezkiratu'l—culema 972sı , Talpyyu'd—Din Muhammed İ bn `Ali İbn Dakik 

el—cIyd (Ö. 702) in el—Iictir'âb fi u şı-di'l—badl ş 973i; Ş erefu'd—Din Hasan 
İ bn Muhammed et—Tibi (Ö. 743) nin, ibnu' ş—Salüh'ın cU/Cı mu'/-1>adis'i 

ile en—Nevevi'nin ve İ bn Cemüca'mn muhtasarlar ından telhis etti ğ i 
ve es—Seyyidu' ş ' ş —Ş erif <Ali İ bn Muhammed el—Curcüni (Ö. 816) nin 
üzerine ha ş iye yazdığı  IJulaş a fi uş idi'l-1>adiş  adlı  kitab ı974; Hafız <Ab-

dullah ibnu'l—Mavvük (Ö. 897) ın Buğyetu'n—nub.,Icad fi 
İ bnu'l—Vezir ad ı  ile maruf Muhammed İbn İ brahim es— Ş an`âni (O. 

840) nin Tenicihu'l—aniiir fi (ulini'l—ri ş ar976  ı ; Celülu'd—Din es—Su-
yilti (Ö. 911) nin er—Ravpfl—mukellel ve'l—verdu'l—mutalle1 977  i; Yünus 
İbn Yunus er—Re ş idi (O. ? ) nin ed—Durer fi mu ş talakı  
ile yine aynı  müellifin bu kitap üzerine yazd ığı  Tubfetu ehli'n—nazar 
adını  verdiğ i ş erhi978 ; Ahmed İbn Bekr el—Ma ğ ribi (Ö. 875) nin Mu- 

bimrı 	mine'l—elicöb 9791 bunlar aras ında yer al ı r. 

Asr ımızda telif edilen ve hadis ustilüne ait ihtiva ettikleri geni ş  
bilgi dolayı sıyle kaynak olarak büyük ş öhret kazanan Muhammed 
Cemülu'd—Din İ bn Muhammed Sacid 'bn Kas ım ed—D ı ma ş ki 

(O. 1332 / 1914) nin Kavdc ıdu't—tabdi ş  min funüni mu ş talcı ldl—badi ş 'i 
ile Tâhir İbn Ş ülikı  İbn Ahmed el—Cezü'iri ed—D ıma ş ki (Ö. 1338 / 1920) 
nin Tevelhu'n—nazar ila u ş üli'l—eser adlı  'kitaplarını  da burada zikret-
mek yerinde olur. Her iki kitap da ne ş redilmi ş  olup bunlarla İ slam ule-

mas ının mu ş falaluı 'l—badi ş  konusundaki faaliyetlerinin nas ıl semereli 

ş ekilde devam edip geli ş tiğ ini anlamak mümkündür. 

MUSTEFIZ — Hadisçilerin me şhür hadisler için yapt ıkları  "ikiden 
fazla turuku olan, fakat mutevatir derecesine ula ş mayan hadis" tarifi, 
bazı  fukahaya göre musteM denilen hadise aittir. Bir ba şka ifade ile, 
hadisçiler me şhrtrun tarifini verdikleri zaman, fukahaya göre bu, mus-

teN ın tarifidir. Nitekim İbn Hacer, me şhüru tarif ettikten sonra, "bu, 
fukahadan bir cemaatin re'yine göre mustefiz'd ır" demiş tir980. Kelime 

972. Ayn ı  eser, I. 389. 

973. Ayni eser, I. 135. 

974. Aynı  eser, I. 720. 

975. Aynı  eser, I. 251. 

976. Zeylu Ke şfi'i—iunFrn, II. 450. 

977. Ke şfu'i--.iunrı n, I. 920. 

978. Aynı  eser, I. 751. 

979. Aynı  eser, II. 1741. 

980. Bkz. Nuhbetu'l—fiker ş erhi, 25. 
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Araplar ın fiia'l—mtt'u feyan tabirinden al ınmış tır. Bir testiden dökülen 
suyun yay ılarak akmas ı  gibi, hadis de turukunun gittikçe ço ğ alarak 
rivayet edilmesi halinde, su gibi feye.On etmiş  olur ve bu hadise mustef4 
denir. Bununla beraber me ş hür ile mustefiz' ı  birbirinden arranlar da 
vardır. Bunlardan baz ılarına göre mustefiz, ba şı nda ve sonunda say ı -
ları  aynı  olan râviler taraf ından rivayet edilen hadistir. Mesela dört 
sahabinin rivayet etti ğ i bir hadis, bir kaç as ır sonra yine bu kadar ravi 
tarafından rivayet edilmi ş  olursa, bu hadise mustefiz denir. Fakat 
baş langıçta birkaç sahabi taraf ından rivayet edildikten sonra turuku 
giderek ço ğalan hadis me ş hârdur. 

Diğer baz ı  kimseler ise, mustefiz' ı  başka yönlerden ay ırt etmi ş -
lerdir. Bunlara göre turuk say ı sına bak ı lmaksızın ümmet nazar ında 
kabul gören her hadis mustefiz'd ır. Bu manâya göre, e ş —Ş ayrafi ve el- 

mustefiz ile mutevâtiri ayn ı  derecede mütalaa etmi ş ler, hattâ 
el—Maverdi, onun, mutevâtirden daha kuvvetli oldu ğunu ileri sürmüş -
tür981 . Ancak, mutevâtir gibi, isnad yönünden incelenmesi mümkün 
olmayan bu çeş it mustefiz hadisler de hadis ilminin konular ından de-
ğ ildir. 

MUSTEMLI — Mustemli, bir ş eyhten hadis yazd ırmasını  istemek 
man:asma gelen istimlirdau ism—i fail olup, bu manâya uygun olarak 
hadis yazmak isteyen talebeye delâlet eder. 

Hadis imamlarm ın,cami ve mescidlerde meclisler akdederek etraf-
larında toplanan cemaata imlâ yolu ile hadis rivayet etmeleri, hadis 
tarihinde sık görülen muteber rivayet metodlar ından biri say ı lır. Bu 
meclislerde bazan 100 bini a ş an talebenin hadis yazmak için haz ır bu-
lunduğu bilinmektedir (Bkz. Imlâ'). İş te, ş eyhten kendisine hadis imla 
etmesini isteyen bu talebeye, kelimenin lugat man:as' yönünden mus- 
temll, denir. Fakat bu kelime, hadis ıstılahında daha de ğ iş ik bir manâ 
kazanmış  ve genellikle hadis imla eden ş eyhin sözlerini, hadis yazan 
talebeye duyurmak için daha yüksek sesle tekrarlayan kimseler hak-
kında kullan ılmış tır. 

Büyük camilerde veya aç ık hava dersanelerinde toplanan binlerce 
kiş iden hepsinin, bir kürsü üzerinden hadis imlâ eden ş eyhin sesini 
anlaşı lır bir ş ekilde duyamamas ı  olağ and ır. Özellikle ş eyhe uzak mesa-
felerde oturan kimseler için, onu görmek ve sesini duymak imkan ı  hiç 
yoktur. İş te bu gibi durumlarda, ş eyhin, sesi gür ç ıkan ve i ş ittiğ ini 
doğ ru bir ş ekilde cemaata tekrarlayabilen güvenilir kimselerden fayda- 

981. Hılş iye 'ale'n—Nuhbe, ». 10. 
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lanması  âdet olmu ş tur. Mustemli denilen bu kimseler, cemaatin çok-
luğuna göre ya bir, ya da bir kaç ki ş i olarak kalabal ığı n aras ında bulunur-
lar ve ş eyhin rivayet etti ğ i hadisleri aynen tekrarlayarak, ş eyhe uzak 
mesafede oturanlar ın rahat bir ş ekilde duymalar ını  sağ larlardı . Kısa-
cas ı  bunlar, ş eyhin sözlerini nakletmek bak ımından canh bir hoperlör 
vazifesi görürlerdi. Es–SuyâTrnin aç ıkladığı na göre, Eb ıl Muslim el-
Keccl, bir imlâ meclisinde yedi mustemli kullanmış tır. Bu mustemlller, 
40 bin kiş iyi bulan cemaatin içinde ş eyhe farkh mesafelerde yer alm ış  
ve her biri ş eyhin sözlerini bir di ğerine nakletmek suretiyle harekesin 
i ş itmesini sa ğ lamış lard ır982 . 

İmlâ sisteminin revaçta bulundu ğu devirlerde mustemlilik bir 
meslek haline gelmi ş  ve bir çok kimse Mustemll unvanı  kazanmış tır. 
Bunlar, yapt ıkları  iş e karşı lık ya belirli bir ücret al ırlar, ya da ş eyhin 
imlâ ettiğ i hadislerin yazı lı  bir nüshas ına sahip olurlard ı . Bu ikincisi, 
hadisle me ş gul olan mustemliler için paha biçilmez bir kazanç say ı lırdım. 

Mustemliliğ in bir örneğ ini Hazreti Peygamber devrinde de görmek 
mümkündür. Ebü Dâvâd .ve en–NesâTnin rivayet ettikleri bir haber-
den anla şı ldığı na göre Hazreti Peygamber Minâ'da halka hitap eder-
ken, 'Ali de onun sözlerini duyurma ğa çalış mış tı'''. 

Mustemlinin görevi, yalnı z ş eyhin sözlerini cemaata duyurmaktan 
ibaret de ğ ildi. Meclisin düzenini sağ lamak, Kur'ân kıraatmdan sonra 
cemaati süktita davet etmek, besmele, hamdele ve salvele okumak, 
sonra da mumli ş eyhe duâ ederek kimlerden hadis rivayet edece ğ ini 
sormak, rivayet s ıras ında Hazreti Peygamberin isminin her geçi ş inde 
ona salât ve selâmda bulunmak, sahabi ismi zikredilince onun için Al-
lah'ın rızas ını  istemek, mustemlinin belli ba ş lı  görevlerindendi9". 

MUTA BEcAT— Ferd olduğu zannedilen bir hadisin, camilerde, 
musnedlerde, muccem ve cüz gibi çe ş itli hadis kitaplarmda tetkike 
tabi tutularak aranmas ı  neticesinde, o hadisin,teferrüd eden râvisinin 

ş eyhinden veya daha yukar ıdaki ş eyhlerden birinden de rivayet edil-
miş  olduğunun görülmesi halinde mutübecat ortaya ç ıkmış  demektir. 
Bu manâya göre mutâbecat, ş eyhinden rivayetiyle tek kalm ış  bir râ-
viye, bir ba ş ka râvinin tâbi olarak, ya o ş eyhten yahutta ş eyhin şey-
hinden ayn ı  hadisi rivayet etmesi demek olur. 

982. Bkz. Tedrib, s. 339. 

983. Bkz. Tayyib Okiç, Baz ı  hadis meseleleri üzerinde tetkikler, s. 97. 

984. Es—Suyiiti, Tedrib, s. 338. 

985. Aynı  eser, s. 340-341. 
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Mesela: Hammild İbn Seleme (an Eyyüb, (an Muhammed İbn Sirin, 
`an Ebi Hurayra, cani'n-Nebiyyi (s.a.s.) isnadı  ile bir hadis rivayet 
edilmiş  olsa ve tIammad İ bn Seleme'nin bu rivayette tek kald ığı  zanne-
dilse, bir ba şka ifade ile, bu isnadla gelen hadisi Hammad'tan ba şka 
hiç kimsenin rivayet etmedi ğ i bilinse, aradan uzun bir zaman geçtik-
ten sonra bir hadis imam ı , bu hadisin gerçekten garib olup olmad ığı m 
tesbit etmek için yeni bir ara ş tırmaya girse ve bu maksatla cami, mus-
ned, muccem, cüz denilen hadis kitaplar ını  karış t ırsa; ve nihayet Ham-
mad'tan ba şka bir ravinin, mezkür hadisi Eyyüb'tan; yahut Eyyüb-
tan başka bir râvinin aym hadisi Muhammed İbn Sirin'den; yahutta 
Muhammed İbn Sirin'den ba şka bir ravinin onu DA Hurayra'dan ri-
vayet ettiğ ini görse, garib san ılan hadis için mutalıetat vaki olduğunu 
ve o hadisin bir mutabi<1 bulunduğunu anlamış  olur. 

İ bn Hacer , mutabe`ata misal olarak e ş -Safi<rnin Kitdbu'l-Umm-
de rivayet etti ğ i ş u hadisi vermi ş tir: 

E ş-Safi% Can Malik, <an <Abdullah İbn Dinar, can İbn `Ömer, enne 
Rasülallah (s.a.s.) kale: E ş-Ş ehru tiscun ve cış rüne, fela te şılmil 11atM 

terav veli tuft ırü hatta teravhu, fe'in ğumme <aleykum 
fe'ekmilfil-eıddete selasin. 

Baz ı  kimseler, bu isnad ve bu sözlerle gelen hadisin rivayetinde 
eş -Saficrnin teferrüd etti ğ ini, yani Malik'ten, ondan ba şkas ının bu 
hadisi rivayet etmedi ğ ini zannederek, onu e ş -Saficrnin galib hadis-
lerinden saymış lardır. 

Zikrolunan bu misalde, rivayeti ile tek kald ığı  zannedilen ravi e ş-
Safici'dir; fakat el-Rarnebrnin de aym hadisi e ş -Safi<rnin ş eyhi olan 
Malik'ten rivayet etmesi dolay ı sıyle, tek kaldığı  zannedilen e ş -Saficrye 
mutübecat hasıl olmuş tur986. Bu mutabecata mutdıecat-ı . -tamme denir. 

Aynı  hadis, İ bn ljuzeyme'nin ş cıbIlı 'inde 	İbn Muhammed, 
(an Ebihi Muhammed İbn Zeyd, (an ceddihi <Abdullah İbn (Omer isnadı  
ile ve fekemmilli ş elüş ine lafziyle, Muslim'in Ş cıbiVinde ise `Ubeydullah 
İbn (Omer, <an Nafi`, (an İbn (Omer isnadı  ile ve fa'ledira şelaş ine lafziyle 
rivayet edilmi ş tir987. Her iki rivayette de mutabecat, e ş -Saficfnin is-
nadındaki en yukarıda olan raviye, yani sahabi <Abdullah İbn <Omer'e 
olmuş tur. Bu bak ımdan, İbn Iluzeyme ve Muslim'in Ş abilı 'lerinde yer 
alan bu iki hadiste e ş -Saficrnin hadisi için mutöbecat-1 Icaş tra vardır988 . 

986. Bkz. el—Bubeirf Şahiti, II. 229. 
987. Bkz. Ş ahiti, II. 759. 
988. ibn klacer, Nutıbetu' 1—fiker ş eyhi, s. 46; es—Suyixti, Tedrfb, s. 155. 
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Bu aç ıklamadan anla şı ldığı na göre, muUbecat, teferrüd eden râ-
vinin kendisi için has ıl olursa, bu türlü mutâbe`ata mut ılbecat-1 tiimme 
denir. Fakat muUbecat, daha yukar ı daki ş eyhlerden biri için has ıl 
olursa, buna da mutdbe'at— ı  kdşı ra ad ı  verilmektedir 989. 

Aynı  hadisin başka sahabiden gelen rivayetine ise ş ahid denilmiş -
tir (Bkz. 

Ferd zannedilen bir hadisin mutabi't bulunup bulunmad ığı nın araş -
t ırılması , o hadisin takviye edilmesi gayesine matuftur. Zira râvileri gü-
venilir olsa bile, isnad ı  tek olan bir hadisle, daha fazla isnad ı  bulunan 
bir hadis aras ında kuvvet yönünden fark vard ır. Bu bak ı mdan mutâbecat, 
tek isnadı  olduğu zannedilen hadise kuvvet kazand ıran bir haldir. 

MUTISİ ` — Mutâbetattan ism—i fâil manâsma gelen mutâbic (ço-
ğulu: mutbi.(ât), rivayetiyle tek kald ığı  zannedilen bir râvinin hadi-
sine uygun olarak, o râvinin ş eyhinden veya daha yukar ıdaki ş eyhler-
den, bir başka râvi vas ı tasıyle rivayet edilen ayn ı  hadise denir. Zira 
ferd zannedilen hadise, bir ba ş ka râvinin ayn ı  hadisi rivayet etmi ş  
olmas ıyle mutabecat has ıl olmuş ; dolayı sıyle ilk hadisin bir mutdbic ı  
bulunmuş  olur. 

EŞ—Ş tifi(i, <an Millik, `an <Abdillah İbn Dindr, <an İbn cOmer isnadı  
ile merffl olarak rivayet edilen Ramazan ay ının baş alangıç ve sonu ile 
ilgili hadis, eş —Ş âfi<rnin garib hadislerinden say ıhrken, aynı  hadisin 
el—la(nebi tarafından Mâlik'ten rivayet edildi ğ i görülmüş tür. Buna 
göre, e ş —Ş  âfiernin rivayetine muvafakat ve mutn ı ecat eden el—Racnebi 
hadisi mutabi< ismini alır (rivayet için bkz. MutAbecat). 

MuUbic, ferd zannedilen hadisi, ferd olmaktan ç ıkaran ve onu 
takviye eden di ğer rivayettir. 

MU'TELİ F — Hadis ilminin önemli konular ından biri olan mu'-
telif ve muhtelif, isim, lakab ve neseblerden yaz ı lış  (hat) yönünden ayn ı , 
fakat okunu ş  yönünden ayr ı  olanlara verilen bir isimdir. 

Hadis râvilerinin isim, lakab ve neseblerinin do ğ ru olarak bilin-
mesi, herbirini di ğ erinden ay ırdetmek için zorunludur. Çünkü râviler, 
adalet ve zabt yönlerinden birbirlerinin ayn ı  olmadıkları  gibi, rivayet 
ettikleri hadisler de ayn ı  derecede kabule sayan de ğ ildirler. Bu bakı m-
dan, bir hadisçinin hadis râvilerinin isimlerini, an ıldıkları  lakab ve 
neseblerini, bilhassa hat yönünden ayn ı  oldukları  halde okunu ş  ve söy-
leni ş  yönünden ayr ı  oldukları  için ayırt edilmeleri güçlük arzedenleri 

989. İ bn Hacer, Nuhrbetu'l—fiker ş erhi, s. 45. 
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bilmesi zorunlu sayılmış t ır. Bir çok kimse, konunun önemi dolayislyle 
müstakıl kitaplar tasnif etmi ş ler ve bu çe ş it isimleri bu kitaplarda tes-
bit etmeğ e çalış mış lardır. Bu musannıfların ilki ed—Darals.utnI (O. 385), 
ikincisi ise (Abdul—Gani İbn Sacid (O. 409) olmu ş , bunları  diğ erleri takip 
etmi ş tir. Bu konuda telif edilen kitaplar ın en güzeli — baz ı  noksanhk-
ların bulunmasına ra ğmen — Ebü Nasr İ bn Makülü (O. 487) n ın el-
İk ıncı l adlı  kitab ıdır99Q. Ebn Bekr İbn Nukta (O. 629) bu kitaba yapt ığı  
bir zeyl ile noksanl ıklar' tamamlamaya çah şmış , Hafı z Mansür İbn 
Suleym (O. 677) ve Hafız Cemalu'd—Din (O. 680) de İbn 
Nukta'nın zeyli üzerine birer zeyl daha yapm ış lardır. Hafız cAla'u'd-
Din Muğ latay' (O. 762) ın bu iki kitap üzerine yapt ığı  zeyl ise büyük 
bir hacme sahiptir. Daha sonra Ebü (Abdillah Ez—Zehebi (O. 748) bir 
cild olarak ayrı  bir kitap telif etmi ş  ve bunu Muş tebehu'n—nisbe adını  
vermiş tir. ş eyhulislam İ bn Hacer (O. 852) in Teb ş iru'l—muntebeh bitah-
riri'l—muş tebeh'i bu konuda yap ılan teliflerin en faydal ı sıdır. 

Mu'telif ve muhtelif isimler yayg ın olup ço ğu zabtedilmiş  
Zabtedilenlerin bir k ısmı  umumt, diğ er bir kısmı  da Ş cı ldhan ve Muvattü"- 
daki isimlere mahsus olamak üzere iki k ı sımdan ibarettir. 

Birinci kısma misal olarak ş u isimler zikredilebilir: 

Sellam: Bu hat ile yaz ılan bütün isimler, be ş i müstesna selldm 
ş eklinde okunur. Istisna olan be ş  isim Seldm'dır. Bunlardan biri sahabi 
<Abdullah İbn Selam el—İ sra'ill'nin babas ı , ikincisi el—Buh,ari'nin ş eyhi 
Muhammed İbn Selam İbni'l—Ferec el—Bikendi 991, üçüncüsü Selam 
İbn Muhammed İbn Naliz dördüncüsü mutezileden Mu-
hammed 'bn (Abdi'l—Vehhab 'bn Selam el—CubbaTnin ceddi, be ş incisi 
de Selam İ bn Ebi'l—klulayVtır. Bazıları  bunlara cahiliye devrinde ş a-
rapç ılık yapan Selam İbn Muşkem'i de ilave etmi ş lerse de, bunun Sel-
lam olduğu marüftur9". 

(Umara: Mu'telif ve muhtelif olan isimlerden (Umara, umumiyetle 
cayn harfinin zammı  (ötüre) ile okunur. Yaln ız bir kiş i, sahabi Ubeyy 

990. İ bnu'ş-ş alab, `Ulfimu'l-hadis, s. 310. Ebü Nasr <Ali İ bn Hibetillah lbn `Ali, Ibn Malta-

tercemesi için bkz. ez-Zehebi, Tezkire, IV. 1201-1207. 
991. Bu ismin Sellöm olduğu da söylenmi ş tir. Ibn Ebi Ilötim bu görü şü ileri sürmiistür. Fakat 

Ibnu's-Salah'a göre do ğ ru olanı  Selaın'dır. Zira Guncar' ın Türllyu Buldirgı 'da zikrettiğ i sahı s 

budur ve onun kendi memleketinden olan bir kimseyi herkesten daha iyi bilmesi tabiidir (bkz. 

`Iilıl ınıa'/-hadis, s. 310) El-grökrye göre ismi Sellam okuyanlar, Muhammed Ibn Sellöm Ibni's-
Seken el-BIkendI ad ındaki diğer bir şalusla karış tırmaktad ırlar. (Bkz. es-Suyati, Tedrib, s. 

465). 

992. Et-TabertınI bu isme ha' ilave ederek Selâme okumustur. (Bkz. ayn ı  yer). 

993. Aynı  eser, s. 466. 
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İbn cimara bu harfin kesri iledir. Bu hat ile yaz ılan isimler aras ında, 
erkek ve kad ın olmak üzere, cayn harfinin fethi (üstün) ve mim harfi-

nin te ş didi (ş edde) ile (Ammara okunanlar da vard ı  1. 

Keriz ve Kureyz: tluza`a kabfiesinden olanlar Keriz, `Abdu Sems'- 
ten olanlar da Kureyz olarak okunur. 

1;lıza ın ve Haram: lurey ş 'ten olanlar 1.11zam, En ş ar'dan olanlar 

1.1aram'd ır. Bu, klızam olanlar ın mutlaka Rurey ş 'ten, yahut Haram 
olanların mutlaka En ş ardan olduklar ı  manas ında de ğ ildir. Fakat Ru-

reyş te bu isim klızam, En ş ar aras ında ise Haram olarak okunmu ş tur. 

Kurey ş  ve En ş ar dışı ndaki diğer kabilelerde isim daha ziyade Haram 
ş eklinde yayg ındır. Iluzacada her iki ş ekil de görülür99a. 

Eba (Ubeyde: Kunye olarak yaln ı z `ayrı  harfinin zamm ı  ile okunur. 

cAbide ismi bulunmakla beraber Eba `AbIde denildiğ i duyulmamış tır. 

Es—Sefr: Kunye olarak kullan ıldığı  zaman fcr harfinin fethi ile 

Ebu's—Sefer, ismlerde ise es—Sefr'dir. Bununla beraber Ma ğ ribliler 

aras ında Ebu's—Sefr kunyesi de görülür. Ebu's—Sefr Sacid İbn Yuh-

mid gibi995 . 

cIsl: Bu hat ile yaz ılan bütün isimler, cAsel İ bn Zekvan el—AbbarI 
el—Ba şri müstesnâ, cisl'dir. 

Gannam: `Ali İbn cAssam ez—Zahid'in babas ı  cAssam İbn `Ali el-

müstesnâ, hepsi Gannam olarak okunur 996 . 

Kumeyr: Mesrak ibnu'l—Eedac ın karı sı  Kamir Bint 'Arar müstesna, 
bu hat ile yaz ılan bütün isimler Kumeyr okunur. 

Misver: Sahabi Musevver İbn Yezid ve Musevver İbn `Abdi'l-

Melik el—Yerbaci müstesna, di ğerleri Misver'dir. 

El—Cemal: El—BuharI ve Muslim'in ş eyhi Muhammed İbn Mih-
ran el—Cemal'de oldu ğu gibi s ıfat olarak okunur. Bununla beraber, ya 
bez cinsinden fazla yük ta şı dığı  için, yahutta ilim sahibi olduğu için 
Harun İ bn <Abdillah, el—klammal lakab ı  ile anılmış tır. Bunun gibi el-
1-.1ammal lakab ı  ile anılan ba şka kimseler de vard ır: Beyan İbn Mu-
hammed el—I-Jammal, Rafic İbn Na ş r el—Hammal, Ahmed İbn Muham-
med I-JammM, isim olarak da kullan ılmış tır: Yemenli saha- 

994. et—Tal.cyid ve'1-4r11.1, s. 336. 

995. ibnu'ş—Ş altıh, "Ulfı mu'1—lıad1§, s. 312. 

996. Gannam ve cA şş tm arasında her ne kadar nokta de ğ iş ikliğ i varsa da, ismin hat yönünden 

birbirinden fark ı  yoktur. İ lk devirlerde harflerin noktalanmad ığı  gözönünde bulundurulursa 

Gannam ve 'A şş iim'm mu'telif ve muhtelif isimlerden olduğu anlaşı lır. 
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bî Ebya? İbn 11ammal ve gammal İbn Malik gibi. El-klammal ve el-
Cemal aras ında hat yönünden hiçbir fark yoktur. 

El-Hemdâni: Hemdan kabilesine nisbetle mütekaddimûn ara-
sında bu isimle anılanlar pek çoktur. Fakat müteahh ırûndan olanlarm 
çoğu da Hemezan ş ehrine nisbetle el-Hemezani (el-Hemedani) olarak 
anı lırlar. 

El-Uannat: cisa İbn Ebi `Isa'nın "buğday sat ıcı sı " manas ında la-
kab ı  el-Uannat't ır. Bu kelime, ayn ı  zamanda, deve yiyece ğ i satanlar 
için el-tlabbat, ve terzi manas ında el-tlayyat ş eklinde de okunur. Yu-
karı da ismini verdiğ imiz cisa İbn Ebi 'Isa, her üç meslek ile de me ş gul 
olduğu için, her üç lakabla da an ılmas ı  hata sayılmamış tır; ancak el-
1.1annat olarak ş öhret kazanmış tır. Kendisinden bu konu ile ilgili olarak 
ş u söz nakledilir: Ene I-Jayy4un, ve klannatun, ve kiabbüwn (ben, hem 
terziyim, hem buğday ve hem de deve yemi sat ı cı sıyım997 . 

Muslim İbn Ebi Muslim de, 'Isa İbn 'Isa gibi, hem IJayyat, hem 
IJannat, hem tiabbat't ır. 

Mu'telif ve muhtelif olan isim, lakab ve künyelerden yaln ız ş aldlı Cıd-
da, yahut ş a4Ilı cin ile birlikte Muvag(ı 'da, yahutta bu üç kitaptan birinde 
bulunanlar ise ş öyledir: 

Yesar: Bu hat ile yaz ılanlar ın hepsi Yesar'd ır. Yalnız Muhammed 
İbn Beşş ar müstesna, Be şş ar ismi tabiciın aras ında nadir, sahabe ara-
sında ise hiç yoktur. 

Bi ş r: Hepsi Biş r'dir. Yaln ız dört isim. ba' harfinin zammı  ve sâkin 
sin ile Busr'dür: 'Abdullah İbn Busr el-Mazeni, Busr İbn Sackl, Busr 
İ bn `Ubeydi'llah el-Uazrami, ve Busr İ bn Miheen 

Beş ir: Iki isim müstesna, di ğ erleri be ş îr'dir. İki isim Buş eyr olarak 
okunur. Bu ş eyr Ibn Ka`b el-(Adevi ve Bu ş eyr İbn Yesar 
el- Medeni. 

Bu hat ile yaz ılan diğer iki isim ise, Yuseyr Ibn cA 	(baz ılarına 
göre bu Useyr'dir) ve Kutn İbn Nuseyr'dir. 

Yezid: tlç isim müstesnâ, hepsi ilty harfi ile Yezid'tir. Di ğer üç 
isimden biri Bureyd İbn (Abdillah 'bn Ebi Burde İbn Ebi Masal-E şcari, 
diğ eri Muhammed Ibn cArcara Ibni'l-Birind veya el-Berend, üçüncüsü 
ise <Ali İbn Hi ş am İbni'l-Berid'tir. 

El-Bera': İki isim müstesnâ, hepsi ra' harfinin tahfifi ile el-Bergı 'dır. 

997. Es—Suyiiti, Tedrfb, s. 469. 

339 



Diğer iki isim ise, bu harfin te ş didi ile el—Berra'd ır: Eh-ü Ma(ş er Yasuf 
İ bn Yezid el—Berrâ' ve Ebu'l—`Aliye Ziyad İbn Firaz el—Berra'. 

Harise: Hepsi hd.' harfi ile Harise'dir. Ancak Cariye İ bn ludame, 
, Yezid İbn Cariye, el—Esved İbnu'l—`Ala' İbn Cariye es—Sels.afi, <Amr 

İbn Ebi Sufyan İbn Useyd İ bn Cariye es—Selpfi, cim ve ra',harfleri ile 
C ariye'dir. 

Cerir: İ ki isim müstesnâ, hepsi de Cerir'dir. Müstesnâ olan isimler 
ise, ha' ve sondaki zdy harfleri ile Hariz'dir: IElariz İ bn (Osman el—Hu-
mu ş i ve Eb ıl Hariz (Abdullah İ bnul—Huseyn el—Ezdi'dir. 

Hı ra ş : Hepsi h ı  harfinin kesri ile H ıra ş 't ır. Yalnız Ribci İ bn Hır4 
noktas ız ha' iledir. 

Hu ş ayn: Ebrı  Ha ş in (Osman İbn (.7i şı m ve Hıı zayn Ibnu'l—Munzir 
müstesnâ, hepsi Hu ş ayn'dır. Burada ismi zikredilen kimseden başka 
Hu?ayn ad ını  ta şı yan birinin bulundu ğu bilinmemektedir. 

Hazim: Bütün isimler noktas ı z Hir harfi ile Hazim'dir. Yaln ı z 
Eba Mucaviye Muhammed İbn Hazim ez—Zarir, noktah ha' ile Hazim'dir. 

Hayyan: Bu hat ile yaz ılan bütün isimler yd' harfi ile klayyan'd ı r. 
Ancak Habban İbn Munipz, Vasi( İbn Habban' ın babas ı , Muhammed 
İbn Yahya İbn Habban'ın dedesi, Habban İ bn Vasi( İ bn Habban ve 
Habban İ bn Hilal, ba' harfi ile Habban okunur. Bunlar bazan babalar ı -
na nisbet edilerek yaz ıhrlar; hazan da nisbet edilmeksizin sadece Hah-
ban olarak zikredilirler. Fakat di ğerlerinden ayırt edilmeleri ş eyhleri 
yönünden olur. Mesela Liabbdn can Ş ube, 1.-labbdn can Vuheyb, Habban 
(an Her/İmam, Habbdn can Ebdn ve 1.1abb 'cin can Suley ındn ibnu'l—Muğ ire 
denildiğ i zaman, Şutbe'den, Vuheyb'ten, Hemmam'dan, Eban ve Su-
leyman İbnu'l—Muğ ire'den rivayet eden bu ş ahısların Habban olduklar ı  
anlaşı lır. Fakat babalar ına nisbet edilmeyen ve (Abdullah ibnu'l—Mu-
barek'ten rivayet eden ismi ayn ı  hatla yaz ılmış  olan ş ahıs, harfi-
nin kesri ile H ıbban olarak okunur. H ıbban İbn Masa es—Sulemi el-
Mervezi ve H ıbban İ bn (Atıyye böyledir. 

Habib: Bütün isimler noktas ı z hd' ile Habib ş eklinde okunur. 
Hubeyb İ bn (Adiy ve Hubeyb İbn (Abdirrahman İbn Hubeyb el—En-
ş ari, noktah ha' ile Hubeyb'tir. Bu ikincisi, yani Hubeyb İbn (Abdir-
rahman, şalrihan'da Hafş  İbn (A şı m'dan babas ına nisbet edilmeksizin 
rivayet eden Hubeyb'tir (Hubeyb <an Haf ş  İbn (ik şı m). Keza (Abdullah 
İ bnu'z—Zubeyr'in kunyesi de o ğ luna nisbetle Ebü Hubeyb'tir. 

Hakim: İki isim müstesna, bütün isimler ba' harfinin fethi ile 
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1-lakim'dir. Müstesna olan iki isim, Hukeym İbn <Abdillah İbn R.ays 
el—Rura ş i el—Mış ri ve Ruzeyk İbn Hukeym, 	harfinin zammı  iledir. 

Rabdh: Bu hatla yaz ılanlar ın hepsi Rabah okunur. Yaln ız Ziyad 
İbn Riyah yit:' harfi ve rci' harfinin kesri ile Riyah't ır. Bu ş alus, aynı  
zamanda, b'abas ırun ismi ile kunyelenmi ş  ve Ebu Riyah denilmiş tir. 

Zubeyd: şabibrı n'da yalnız Zubeyd 	 ve Muvawrda 
ise iki ya' harfi ile Zuyeyd İ bnu' ş —Ş alt İbn Ma`d Yekrub'tan ba şka bu 
hat ile yaz ı lan kimse yoktur. 

Suleym: Hepsi Suleym okunur. Yalnız Selim İbn Habban sin 
harfinin fethi ile Selim'dir. 

Şurayh: Hepsi şı n ve lı tı ' harfleri ile Şuraylı 'tır. Yalnız Muslim'in 
ş eyhi Surayc İ bn Yanus, Surayc Ibnu'n—Ndman ve Ahmed Eba Su-
rayc e ş —Ş abbah sin ve cim harfleri ile Surayc okunur. 

Salim: Hepsi sin'den sonra elif harfi ile Salim'dir. Bazı  isimlerde 
ise elif harfinin hazfi ile Selm okunur: Selin İbn Zerir, Selm İbn luteybe, 
Selm İ bn Ebi'z—Zeyyal ve Selm İbn `Abdirrahman gibi 998 . 

Seleme: Bütün isimler /iim harfinin fethi ile Seleme okunur. Yaln ı z 
<Amr İbn Selime ve Ensardan bir kabile olan Beni"' Selime, /cim, harfinin 
kesri iledir. Muslim tarafından <Abdu'l—lays'a ait bir elçilik heyetinin 
geliş i ile ilgili hadisi rivayet edilen tAbdu'l—tlalik İbn Selime (Seleme) 
hakkında her iki görü ş  de ileri sürülmü ş tür. Bu ş ahıs, Yazid İbn Harün'a 
göre İbn Seleme, İbn (Uleyye'ye göre ise İbn Selime'dir 999 . 

<Ubeyde: Hepsi <ayn harfinin zamm ı  ile <Ubeyde'dir. Yaln ız cAbide 
es—Selmani, <Abide İbn Sufyan el—Ha şrami, <Abide İ bn Humeyd, mir 
İbn cAbide <ayn harfinin fethi iledir. 

cUbade: El—Buharrnin ş eyhi Muhammed İbn <Abade müstesna, 
hepsi <ayn harfinin zammı  ile (11bade'dir. 

c,Abde: Hepsi bu' harfinin iskan]. ile `Abde'dir. Yaln ı z (. -AZ mir, İbn 
<Abede (<Abde) el—Bereli ve Beeale İ bn <Abede (<Abde), hem bc"i' harfinin 
fethi hem de iskam ile her iki ş ekilde de okunur. 

998. Salim ve Selm isimlerini mu'telif arasmda zikreden İ bnu's—ş alöh'a itirazla "mu'-

telif ve muhtelif sahipleri Sölim'deki elif harfinin fazlal ıkı  dolayısıyle, bu iki ismi kitaplarında 

zikretmemiş lerdir. Bunları  yalnız el—Me ştırili sahibi zikretmi ş , Ibnu' ş—ş alött da ona tabi olmuş tur. 

Aslında bu iki isim hat yönünden birbirinin ayn ı  değ ildir" demiş tir. (Bkz. et—Taliyld 

s. 348). Es—Suyiiti ise el—cIröVnin bu görü şüne iş aretle şu itirazda bulunmu ş tur: " İki ismin hat 

yönünden aynı  olmadığı nı  ileri sürmek doğru değ ildir. Zira hat ilmindeki kaideye göre üç harfin 

üstündeki alemlerde elif daima hazfedilmiş tir: Malik — Malik; Ş ülib — ş alib gibi. Salim de bu 

.kabildendir. (Bkz. Tedrib, s. 475). 

999. Es—Suyilti, Teddlı , s. 475. 
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<Abbücl: Hepsi cayn harfinin fethi, 	harfinin de te ş didi ile <Abbüd 
okunur. Ancak la.ys İbn cUbüd 	<ayn harfinin zamm ı  ve bit' 
harfinin tahfifi ile (Ubüd't ır. 

`Akil: Hepsi (ayn harfinin fethi, kdf harfinin de kesri ile 'Akil oku-
nur. Ancak, ez—Zuhri'den, gayr—i mensâb olarak rivayet eden (Ukayl 
İbn Ilülid el—fil, Yahyü İbn <Ukayl el—Iluzü9: ve me ş hur kabilelerden 
Benü cUkayl — ki bu kabileye mensup olanlara <Ukayli denir — cayn 
harfinin zamm ı , Isaf harfinin fethi ile `Ukayrdir. 

Vükıd: Hepsi Iiı:Tıf harfi ile Vük ı d okunur. Bununla beraber Ş abi-
han'da ve Muvatta'da ismi geçmeyen Vüfid İbn Selüme ve Vüfid İ bn 
Müsü ed—DürT, fü.' harfi iledir. 

Ensüb arasında görülen mu'telif isimlerden baz ı  örnekler de ş un-
lardır: 

El—Eyli: Hepsi de hemzenin fethi ve yeı 'mn isküm ile Eyli okunur. 
Ancak üç kitapta yer almamakla beraber ha' harfi ile ve hemzenin zammı  
ile Ubulli de vard ır. 

El—Ba şri: Hepsi de me ş hur bir ş ehir olan Ba ş ra'ya nisbetle Basri. 
okunur. Ancak muhazramlardan Mülik İ bn Eves, <Abdu'l—Vülud İbn 
(Abdillah ve Sülim mevla'n—Na ş riyyln, nun harfi ile Nas ıl' olarak nis-
betlenirler. 

E ş—Sevri: Hepsi Sevri'dir. Yaln ı z Ebü Yagü Muhammed tbnu' ş-
Salt, et—Tevvezi olarak nisbet edilir Tevvez, İ rün'da bir yer ad ı dır. 

El—Curayri: Hepsi Curayr'e nisbetle Curayri okunur. Sacid el-
Curayri ve <Abbüs el—Curayri gibi. Ancak el—Buhüri ve Muslina'in ş eyh-
lerinden olan Yahyü İbn Bi ş r, ha' harfi ile el—Hariri olarak nisbet edilir. 
Bundan başka el—Buhürrnin kitab ında Cerir ibn. <Abdillah' ın oğul-
larından Yahyü İbn Eyyüb el—Cerit.' vard ır ve cim harfinin fethi ile 
ceriri okunurnm. 

Es—Selemi: Selime'ye nisbetle Selemi okunur. Bununla beraber 
ldm harfinin kesri ile Selimi diyenler de vard ır. Benü Suleym kabilesine 
mensup olanlar ise, sin harfinin zammı  ile Sulemi'dir. 

1000. El-`trüki, Yahyü İbn Biş r 	 el-Bukari ve Muslim'in şeyhi olduğuna dair 

tbnu' ş-Ş alülı  tarafından ileri sürülen görü şe itiraz ederek bu ş ahıstan yalnız Muslim'in rivayet 

ettiğ ini, el-Buhürrnin rivayet etti ğ i ş ahsın ise Yabyli İbn Biş r el-Belki olduğunu, bu bakım-

dan, Muslim'in ş eyhi Yahyü İbn Bi şr ile el-BubarPnin ş eyhi Yahya İbn Bişr'in ayrı  tarihlerde 

vefat etmi ş , ayrı  beldelere mensup kimseler olduklar ını  söyler. Bu konuda daha geni ş  bilgi için 

bkz. et-Talsykl s. 353-355. 
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Mu'telif ve muhtelif, yani yaz ıhş  yönünden aynı , fakat okunuş  
yönünden farklı  olan isim, lakab ve nesebler, ş üphesiz, bu zikrettikleri-
rimizden ibaret de ğ ildir. Bununla beraber bu isimler en çok rastlanan 
ve en me ş hur olan isimlerdendir. İ slami ilimlerle meş gul olanların bu 
gibi isimleri yanlış  okumamalar ı  için bunlara ayrı  bir itina göstermeleri 
gerekir. 

MUTEŞ AB İ H— Mu'telif muttefik isimlerle birlikte iki neviden mü-
rekkeb olan mute ş abih, iki ayrı  ş ahsın isim veya neseblerinin laf ız ve hat 
yönünden muttefik, fakat baba isimlerinin mu'telif ve muhtelif, yani 
hat yönünden aynı , lafız veya okunu ş  yönünden ayrı  olmas ıdır. Bazan 
da bunun aksi olur; iki ayr ı  ş ahsın isimleri mu'telif ve muhteliftir; 
yani hat yönünden ayn ı  lafız yönünden ayr ı dır, fakat baba isimleri 
muttefikt ır; yani hat ve lafız yönünden ayn ıdı r. Mesela Müsa İbn 
ve Masa İ bn (Uleyy gibi. Bu iki ş ahs ın isimleri muttefiktir; fakat ba-
balarının isimleri hat yönünden aynı  olmakla beraber laf ız yönünden 
ayrıdır; yani mu'telif ve muhteliftir. 

Bu çe ş it isimlere Kutub—i Sitte'de ve diğ er bazı  meşhur rical kitap-
larında rastlanmaz. Daha çok müteahh ırün aras ında yer alan bu isim-
lerden yaln ız ikisi el—tlatib'in Tarihu Bağdad'ında vardır. Birisi Ebü 
Bekr Masa İ bn 'Ali el—Abvel olup Ca<fer el—Firyabi'den rivayet etmi ş -
tirw". Diğeri ise, Ebü ' İsa Masa İbn <Ali olup İhnu'l—Enbarrnin ş ey-
hidirloo2 .  Ebü <Imran Masa İbn <Ali es—Şı kı lli (Eba. Zerr el—Herevi'den 
rivayet etmi ş tir), Masa İbn el—Kuraş i (mechüldür), Masa İbn <Ali 
Ebu'l—Fazl el—ttayyat ( İ bn <Asakir ve İ bnu's—Sen<ani'nin ş eyhidir), 
Masa İ bn <Ali İbn Galib el—Emevi el—Endelusi, Masa İbn <Ali İbn <Amir 

el—İş bili, aynı  isme sahip ayr ı  ş ahıslardır. Buna kar şı lık Müsa 
İ bn (Uleyy İ bn Rabakı  'ayrı  harfinin zammı  ile, yukarı da zik-
redilen ş ahısların baba isimleri ile hat yönünden mu'telif, fakat laf ı z 
yönünden muhteliftir. 

Muhammed İ bn <Abdillah el—Mubarrimi (el—Mukıremi) de nis-
bet yönünden mute ş abih isimlerdendir. El—Bubari ve Ebü Davad'un 
şeyhlerinden olan Muhammed İ bn `Abdillah Ebü Ca<fer el—Kura ş i 
el—Bağdadi, Bağdad'ın me ş hur mahallesi Muktarrim'e nisbetle el—Mu-
barrimi olarak an ı lır E ş —Ş afi9I'den rivayet eden Muhammed İbn <Ah-
dillah ise, Mabrame İbn Nevfel'e nisbetle el—Mabrami'dir ve me şhur 
değ ildir. 

1001. Bkz. T(trilı u Bagdtı d, XIII. 63. 

1002. Aym eser, XIII. 54. 
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Kunyede muttefik, nisbette mu'telif ve muhtelif olanlara misal 
olmak üzere, EKILI e ş —Ş eybâni ile Eb ıl cAmr es—Seybâni. gösterile-
bilir. Her ikisi de tâbi<lindand ır. Birincisinin ismi Sa`d İbn Iyâs, ikin-
cisinin ismi ise, Yahya İbn Ebi cAmr es—Seybânrnin babas ı  Zurca'd ır. 
Bu iki ş ahs ın kunyesi aynı  olduğu halde nisbetleri mu'teliftir; yani hat 
yönünden ayn ı , fakat birincisi ş tn, ikincisi ise sen ile olması  yönünden 
okunuş ları  ayrı d ır. 

Muteş âbih ile ilgili misallerin bir başka ş ekli, yukarıda zikrettikle-
rimizin aksine, baba ismi muttefik, fakat ş ahs ın ismi mu'telif olanlar-
dır. (Arar İbn Zurâre ile cOmer İbn Zurâre gibi. Birinci isme sahip bir 
çok kimse vard ır. İkincisi ise el—Hades1 olarak marüftur. 

1.1ayyün el—Esedi ve Hanan el—Esedi de bu k ı sım içinde yer alan 
muteş âbih isimlerdendir. Birincisi cAmmâr İbn Yâsir'den rivayet eden 
ttıbi<i Hayyân İbn 1.1u ş ayn, ikincisi ise, Benli Esed'ten olup me şhur 
râvi Musedded'in babas ı  Muserhed'in amcas ıdır. . 

Isim ve neseb yönünden mute ş âbih olup da baba ve o ğul isimleri 
aras ında takdim ve tehir ile birbirinden ayr ılan râvilere gelince, bunlar 
hat yönünden de ğ il, fakat benzer isimlerin takdim ve tehiri yönünden 
zihinde baz ı  tereddütlere sebep olurlar. Bu isimlerin te ş ekkülü iki râ-
viden birinin isminin diğerinin baba ismi olmas ı  iledir. Meselâ Yezid 
Ibnu'l—Esved ile el—Esved İbn Yezid ve el—Velid İbn Muslim ile Muslim 
İbnu'l—Velid böyledir. Bu son iki isimden birincisi Cundub İ bn `Abdil-
lah el—Bece1I'den rivayet eden tâbi`i el—Velid İbn Muslim el—Ba ş ri'dir. 
Aynı  isimdeki diğ er me şhur hadisçi İ mam el—Evzâ'rnin ashab ından ve 
Ahmed İbn Hanbel'in ş eyhlerinden olan el—Velid İbn Muslim ed-
Dımaş ki'dır. İkincisi ise, `Abdu'l—`Aziz ed—Darâvedrnin ş eyhi Muslim 
Ibnu'l—Velid İbn Rabâlı  el—Medeni'dir. 

Mu'telif ve muttefik isimlerden te ş ekkül eden mute ş âbih isimlerle 
ilgili olarak el—lJatib el—Ba ğ dâdI TelhIş u'l—mute şabih adlı  bir kitap telif 
etmiş tir. Bu kitap, onun en güzel kitaplar ından biridir. Keza yine el-
tIatib'in baba ve o ğul isimleri arasmda takdim ve tehirle meydana 
gelen mute ş âbih isimler hakkında Refcu'l—irtiydb minel-
esmir ve'l—ensab adlı  bir başka kitab ı  vard ır. 

MUTEVATIR — Mutevâtir, lugatta tetabu etmek, yani arkas ı  
kesilmeksizin birbirini takip etmek ve birbirinin pe ş isıra gelmek ma-
nasında kullanılan tevatur'den ism—i fâildir. Arap dilinde vCı tertu'l-
kitabe denir ki "birbiri arkas ına mektup gönderdim" manâs ındadır. 
Şu var ki, bu manüda, gönderilen iki mektup aras ında fetret bulun- 
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duğunu hat ırdan ç ıkarmamak gerekir. Nitekim Vcitere' ş —savme denildiğ i 

zaman, bir kimsenin devamlı  oruç tuttu ğu manâs ı  anla şı hrsa da, bu 

orucun gün a şı rı  veya iki gün ara ile fakat devaml ı  olarak tutuldu ğu 

kasdedilir. Allah Tacala Kur'an! Kerimde ş umme erseltı Cı  rusulend tetra 

buyurmuş turw"; "Sonra birbiri arkas ına peygamberlerimizi gönderdik" 

manasma gelir. Gönderilen Peygamberler aras ında bir fetret, yani bir 

zaman bo ş luğu bulunmas ına rağmen peygamberler gönderilmesi birbiri 
arkasına devam etmi ş tir. 

İş te bu manâya uygun olarak, tevötere'l— lıaberu denildiğ i zaman, 

haberin fa şı lalarla birbiri arkas ına geldiğ i, yahut bir başka deyi ş le, 

habercilerin birbiri arkasma gelerek ayn ı  haberi getirdikleri anla şı lır. 
Bu bir bakıma haberin nesiller boyu herkes taraf ından getiril-

diğ i ve nesilden nesile haber verildi ğ i demektir. Bu da, en basit ifade 

ile, haberin her nesilde say ı sı  bilinmeyen bir kalabal ık tarafından nak-
ledildiğ i manasına gelir. O halde mutevâtir haber, nesilden nesile kala-
balık bir cemaat tarafından rivayet edilen haberdir. Ancak, bu kala-
balığı n sayı  bak ımından tayin ve tesbit edilmesi ş art de ğ ildir. Gerçi 

baz ı  kimseler, bir tak ım delillere istinaden kalabal ığı n sayı sı  hakkında 

bazı  rakamlar ileri sürmü ş ler ve mesela bir k ısmı , haberin men ş einden 

itibaren her nesilde en az dört ki ş i aynı  haberi rivayet ederse o haber 
mutevatir olur, demi ş ; diğ er baz ılar ı  da en az be ş , yedi, on, oniki, kırk, 

yetmiş  ve daha ba şka rakamlar ileri sürmü ş ler;" bu rakamlardan her 
hangi birini ileri sürenler, o rakam ın içinde geçti ğ i bir hadiseyi de delil 
olarak göstermi ş lerdir. Ancak bu rakamlar ın, içinde geçtikleri hadise 
ile ilgili olmaları  dolayı sıyle, mutevâtirin ş artı  olarak ileri sürülmele-
rindeki hikmeti anlamak mümkün olmam ış tırw". 

Belirli rakamlarla ilgili de ğ iş ik görüş ler ne olursa olsun, bir haberin 
mutevâtir olabilmesi için, onu rivayet eden kalabal ığı n, yalan üze-
rinde ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir kalabal ık olarak nite-

lendirilmesi, en do ğru görü ş  olarak tezahür etmektedir. Bu, şu demektir 

ki: Haberi öyle bir kalabahk rivayet ediyor ki, bu kalabal ığı  teşkil 

eden ferdlerin bir araya gelerek o haberi uydurup yaymak hususunda 
söz birliğ i etmelerini akıl kabul etmez. Böyle olunca, her ferdin di ğ erin-
den habersiz olarak ayn ı  haberi nakletti ğ i ve onun daha önceki nesil-
den gelen bir esasa istinad etti ğ i manas ı  anla şı lır. Eğ er her nesilde, bu 
kalabalık aynı  vasfını  muhafaza ederse, bir ba şka ifade ile, kalabal ıkta 
ferdlerin yalan üzerinde ittifaklar ını  mümkün kılacak bir azalma 

1003. Mu'minfin süresi, 44. 

1004. Bkz. İbn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, 22-23. 
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olmazsa, böyle bir kalabal ığı n nesilden nesile rivayet etti ğ i haber mute-
vâtir olur. 

Bu aç ıklamaya göre mutevâtirin tarifini yapmak gerekirse, dene-
bilir ki: Mutevâtir, yalan üzerinde ittifak etmeleri aklen mümkün ol-
mayan bir kalabal ığı n, yine kendisi gibi bir kalabal ıktan rivayet 

haberdir. 

Burada ş una da i ş aret etmek gerekir ki, mutevâtir haberden mak-
sat, haber verilen ş ey hakk ında, onu i ş itenler için reddedilmesi müm-
kün olmayan ve dolay ı sıyle kabulü zorunlu olan bir bilgi vermektir. 
Mesela fulan tarihte dünyan ın baz ı  yerlerinden görülebilen bir kuy 
ruklu y ıldız geçmi ş  ise ve bu y ıldı z ı  gören kalabal ık bir cemaatin ferd-
leri "fulan tarihte arz semas ında geçen bir kuyruklu y ıldı z gördüm" 
diyerek hâdiseyi nakletmi ş lerse, keza bu olay nesiller boyu ayn ı  kala-
balık azalmadan sonraki nesillere nakledilirse, "fulan tarihte bir kuy-
ruklu yıldı zın geçmesi" ile ilgili olan bu haber mutevâtir olur ve as ır-
larca sonra bu haberi i ş iten kimse için onu yalanlamak ve "fulan 
tarihte böyle bir yaldı z geçmedi" dernek imkan ı  yoktur. Haberin 
yalanlanmas ı  imkanının olmayışı , yıldı zın geçi ş ini görenlerin çokluğu 
olduğu kadar da haberin "görme" fiiline istinad etmesi sebebiyledir: 

Haber, hazan da "i ş itme" fiiline istinad eder; yani fulan kimsenin 
söylediğ i bir söz, kalabal ık bir topluluk taraf ından iş itilir. Bu topluluk-
tan olan. her -ferd, o kimsenin sözünü "fulan kimsenin ş öyle dedi ğ ini 
iş ittim" diyerek nakleder. İş itilen bu söz, nesiller boyu yine kalabal ık 
tarafından nakledilecek olursa mutevâtir olur ve as ırlarca sonra, bu 
haberi i ş iten kimse "fulan kimse böyle bir ş ey söylernedi" diyerek onu 
red ve inkâr edemez. 

Bu aç ıklamalar ın ışığı  altında mutevâtir haberin ş artlarını  ş öylece 
sıralamak mümkündür. 

a) Mutevatir haber kalabal ık bir cemaat taraf ından nakledilme-
lidir. 

b) Bu haberi nakleden kalabal ığı n yalan üzerinde kas ıdlı  veya 
kasıdsız ittifak etmesi mümkün olmamand ır. 

c) Bu kalabalığı n sayısında, herhangi bir nesilde, azalma olma-
malıdır. Fakat kalabalığı n artışı  haberin do ğ ruluğunu teyid eder. 

d) Haber, men ş einde onu nakledenlerin "görme" ve "i ş itme" fi-
illerine istinad eden cinsten olmal ıdır. 

Bu ş artlar bir araya geldi ğ i zaman haber ilm—i zaruri ifade eder; 
yani onu iş iten için red ve inkar ı  mümkün olmayan, aksine tasdik ve 
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kabulü zorunlu olan bir bilgi has ıl olur. Bu bilgi, dine taalluk eden bir 
bilgi olduğu zaman, ona inanmay ı , amele taalluk ediyorsa onunla amel 
etmeyi gerektirir. Hazreti Peygamberin hadisleri aras ında yukarı da 

zikretti ğ imiz ş artlar ı  cemetmi ş  olanlara mutevâtir hadis denir. 

Burada ş una da i ş aret etmek gerekir ki, yukar ı da ş artlar ını  aç ık-

ladığı = mutevatir, hadisçilerin inceleme konusu etmedikleri bir hadis 
çe ş ididir. Çünkü incelemeden maksat, sahih olan hadisi sakim olandan 
ayırmakt ır. Halbuki mutevâtir hadislerin hepsi, yukar ı da aç ıklad ı -

ğı= ş artlarla, sakihtir ve onlar ı  incelemeye gerek yoktur. Bununla 
beraber, baz ı  hadisçilerin sözleri aras ında, herhangi bir hadisin Haz-

reti Peygamberden tevâtur etti ğ ini belirten ifadelere rastlan ır. Bu ifa-

delerde kullan ı lan tevâtur kelimesini, yukar ıda ş artlar ını  belirtti ğ i-

miz mutevâtirin ıstılah unanas ı  ile karış tırmamak laz ımdır. Onlar, daha 

ziyade, hadisin ş öhret kazandığı nı  ifade etmek maksad ıyle bu tabiri 
kullanmış lardır ve tabiatiyle ş öhret kazanan, yani me şhur olan hadisle 

ıstılahta mutevâtir ismi ile an ılan hadis aras ında fark vard ır. 

Mutevatir hadislerin hadis ilmi içerisinde bahis konusu edilmemesi, 
sadece isnad yönündendir. Zira hadis ilmi, bir bak ıma, isnad ilmidir. 
Bu ilmin konusu da, bir hadisin rivayet zincirini s ıhhat yönünden ince-

lemek ve bu zinciri te şkil eden râvi halkalar ının, adalet ve zabt yönün-
den olduğu kadar, birbirleriyle ba ğ lantıları  yönünden de sağ lam ve gü-

venilir olup olmadıklarını  tesbit etmektir. 

Mutevatir hadislerde ise, daha önce de aç ıkladığı = gibi, belirli 

bir isnad yoktur; fakat hadis, Hazreti Peygamberden rivayetleri 
zaruriyi gerektiren bir kalabal ık tarafından nakledilmi ş  ve bu kalabal ık 

her nesilde artarak ço ğ almış tır. Bu derece ş öhrete ula ş mış  olan bir 

hadisin, mutevatirin ş artlarından bahsederken de belirtti ğ imiz gibi, red 
ve inkar ı  mümkün olmaz ve iş itenler için ilm—i zaruri ifade eder. Bu 
sebepledir ki hadis ilmi, yalmz öldid adı  verilen hadisleri inceleme ko-
nusu yapmış tır; çünkü sahih veya zay ıf olması  muhtemel bulunan ha-
disler iihdd aras ında yer al ırlar. 

Mutevatir hadisin hadis ilmi içerisinde söz konusu edilmemesi, 
-baz ı  ulema aras ında, bu çe ş it hadislerin bulunup bulunmadığı , yahut 

bulunsa bile say ı  itibariyle çok az oldu ğu yolunda değ iş ik görüş lerin ileri 
sürülmesine sebep olmuş tur. 

Bazılarına göre Kitap, yani Kur'an tevatüren sabit oldu ğu halde, 
sunnet ve icma, hem tevatür, hem de âhâd yolu ile sabit olmu ş tur. 
Ancak gerek sunnetten ve gerekse icmadan mutevâtir olanlar çok 
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azdır. Hatta sunnette yaln ız manâ yönünden mutevatir olanlar vard ır. 
Mesela ş eriat ın as ıllarından olan be ş  vakit namaz, rek<atlarm ın sayı s ı , 

zekât, hac ve bunun gibi baz ı  sunnet bu kabildendir. Hatta ibnu' ş-
Ş alâh, mutevâtire misal olarak yaln ız men kezebe caleyye mute(ammiden 

hadisinin gösterilebilece ğ ini ileri sürmüş , bu hadisin kalabal ık bir sahabe 
gurubu tarafından rivayet edildi ğ ini kaydettikten sonra, el—Bezzâr'm 
Musned'inden naklen bu sahabilerin k ırk kiş i kadar olduğuna i ş aret 

etmiş tir"°5. 

Ancak İbn Hacer, bu görü ş te olanlara ve özellikle mutevâtire bir 

hadisten ba şka misal gösteremeyen ibnu' ş —Ş alâh'a itiraz ederek ş öyle 

der: 

"İ linu' ş —Ş alâlı , daha önce ş artları  ile birlikte izah edilen mutevâ-
tirin nâdir bulundu ğunu, ancak bunun men kezebe caleyye hadisi için 

iddia edilebilece ğ ini ileri sürüyor. Onun bu görü ş ü ve diğ erlerinin mute-

vâtir hadisin mevcut olmad ığı  yolundaki iddiaları  yanlış tır. Çünkü 

böyle bir kanaat, mutevâtir hadislerin turukunun çoklu ğundan ve râvi-

lerinin yalan üzerinde birle ş melerini âdeten imkans ız kılan hal ve s ıfat-

larını  bilmenin güçlüğünden ileri gelmektedir. Asl ında hadisler aras ında 

mutevâtir olanlar çok denecek kadar mevcuttur. Nitekim Ş arkta ve Garp-

ta ilim ehli aras ında elden ele dola ş an ve musanıflar ına nisbeti kesinlikle 

sabit ve sahili olan bir çok me ş hur hadis kitab ı  bir hadisin naklinde bir-
le ş tikleri ve bu hadisin turuku da, yalan üzerinde birle ş melerini im-

kansı z kılacak ş ekilde ço ğ aldığı  zaman, di ğ er ş artlar ın da tahakkuku 

ile onu nakledenin do ğ ruluğu hakkında kesin bir bilgi has ıl olur. Meşhur 

kitaplarda bu çe ş it hadisler pek çoktur"' 006 . 

Es—Suyâti bu konuda müstakil bir kitap telif ederek mutevâtir 
hadisleri bâblara göre tasnif etmi ş  ve kitabına el—Ezharu'l—mutendsire 

fi'l—ah,bdri'l-mutevâtire adını  vermi ş tir. Kitapta, mutevâtir olarak gös-

terdiğ i herbir hadisi, kitaplar ından  nakledenlerin isnadlar ı  ile birlikte 

zikretmiş tir"". Es—Suyâti'nin mutevâtir hadisler aras ında gösterdi ğ i 

bir kaç hadis ş unlardır: 

Hadisu'l—hav? (elli küsür sahabi taraf ından rivayet edilmi ş tir); 
Hadisul—mesli <ale'l—huffeyn (yetmi ş  sahabi tarafından rivayet edil-

miş tir); Ref`u'l—yedeyn fi' ş — ş alât (elli sahabi taraf ından rivayet edil-
miş tir); Nazzarallahu'm—ra'en semi<a. makâletl (otuz sahabi taraf ın- 

1005. Bkz. 	 <U/runu'/—bad-kş , s. 242. 

1006. İbn Hacer, Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 24,25. 

1007. Bkz. Ha'ci Halife, Ke şfu'i—iuniin, I. 73. 
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dan rivayet edilmi ş tir); Nezele'l—Kur'ânu cala seb (ati ahrufin (yirmi-
yedi sahabi tarafından rivayet edilmiş tir); Men benâ li'llahi mesciden 
bena'llahu lehu beyten fil—Cenne (yirmi sahabi taraf ından rivayet 
edilmiş tir); Kullu muskirin haramun (keza yirmi sahabi taraf ından ri-
vayet edilmi ş tir); Bede'el—islâmu gariben; Su'âlu Munker ve Nekir; 
Kullun muyesserun limâ hulika lehu; el—Mer'u ma(a men ahabbe; İnne 
ahadekum leya(melu bitameli ehli'l—Cenne hadisleri de ayn ı  ş ekilde 
mutevatir olarak rivayet edilmi ş tirw". 

MUTKIN— İ tkan'dan ism—i fail olan mutkm, râvinin hadis taham-
mul ve rivayetinde hâzik, mâhir, titiz ve dikkatli oldu ğunu belirtmek 
maksadıyle kullan ılan tabirlerden biridir. Raculun mutlanun denir ki 
1.Leızikun fi'l—camel (iş inde hâzik) manas ına gelir. 

Bu tabir, ayn ı  zamanda, râvilerin tadilinde kullan ı lır ve Ibnu's— Ş a-
lah'ın tertibine göre sika, ş ebt, hucce, cadl, hâfli gibi di ğer tabirlerle 
birlikte birinci mertebede yer ahrm 9. 

MUTTAŞ IL— İ ster merfac olsun, ister mevkaf veya maktü( olsun, 
isnadı  kesiksiz olan hadislere muttas ı l denilmiş tir. İ ttisal, bir isnad ı  
te şkil eden ravilerden her birinin kendi üstündeki râviyi ( ş eyhi) iş it-
mesi, veya ondan icazet almas ı  ile has ıl olur. Semictu, baddeseni ve ah-
barani gibi rivayet sigalar ı  ile nakledilen hadislerin muttas ı l olduklarına 
hükmedilir Kale , zekere ve can gibi tabirler ise, ancak râvinin hadis 
nakletti ğ i ş eyine mulaki olduğu ve mudellis olmad ığı  kesinlikle bilinir-
se ittisâle delâlet ederler. Mutta şı l hadislere mev ş ül de denilmiş tir°"°. 

MUTTEFIK — Muttefik ve mufter ık, isim, kunye ve nesebeleri, 
yazı lış  ve okunu ş  yönünden ayn ı , fakat ş ahısları  yönünden ayr ı  olan 
râviler hakk ında kullan ılan bir tabirdir. Bu çe ş it râvilerin bilinmesinde, 
özellikle, =as ır olup da aynı  ş eyhten rivayet eden, veya kendilerinden 
rivayette ba şkaları  tarafından i ş tirak edilen ayn ı  isim ve nesebteki kim-
selerin birbirleri ile kar ş tırılmamas ı  yönünden büyük faydalar vard ır. 

Muttefık ve mufterik, muhtelif k ısımlara ayrılar ve her bir k ıs ımda, 
isim, neseb ve kunye yönünden birbirine benzeyen kimseler bulunur. 

Birinci k ıs ım : Isimleri ve baba isimleri muttef ık olanlar, Mesela 
Halil İbn Ahmed bunlardandır ve bu isimde alt ı  ayrı  \ş ahıs vard ır. Biri 
meşhur Sibeveyh'in ş eyhi olan Halil 'bn Ahmed'tir. Basral ı  olup `A'sım 

1008. Es—Suyiiti, Tcdd"), s. 373-374. 
1009. Ibnu' ş—Ş alrı kı , cUirımd1-13124s, s. 110. 
1010. Aynı  eser, s. 40. 
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el—Ahverden rivayet etmi ş tir. Hicretin 100 üncü senesinde do ğmuş , 
170 civarında vefat etmi ş tir. Babas ı , Hazreti Peygamberden sonra 
isla ın'da ilk defa Ahmed ismi ile isimlendirilen kimse idi. 

İsmi Halil İbn Ahmed olan ikinci ş ahıs, Ebü Biş r el—Muzeni  el-
Ba ş ri olup el—Mustenir İbn Ahzar'dan rivayet etmi ş  ve bundan önce 
ismi geçen Sibeveyh'in şeyhi aruzla ilgili haberlerini toplam ış tır. 

Aynı  isimdeki üçüncü ş ah ıs, 	ibn. Ahmed el—i şbahani'dir 
ve Ravh İ bn (Ubade'den rivayet etmi ş tir. 

Dördüncüsü, Semerkand kad ı s ı  Ebü Satild es—Siczi el—Hanefi-
dir.. İbn iluzeyme, İbn Sdiel ve el—Be ğ avi'den rivayet etmi ş , 387 H. 
de ölmüş tür. 

Be ş incisi, Ebü Sa<id el—Busti olup, bundan önce ismi geçen el—Halil 
es—Siczi'den ve Ahmed ibnul—Muzaffer el—Bekri'den rivayet etmi ş tir. 

Altıncıs ı  ise, Ebü Sa<id el—Busti e ş—Safi<rdir ve Ebü Hamid el-
İsferayinrden rivayet etmi ş tir. 

İkinci k ıs ı m : Isimleri ve baba isimleri ile birlikte dede isimleri de 
muttefık olanlard ır. Mesela Ahmed İ bn Cdfer İbn ilamdan bunlar-
dandır ve bu isimde dört ki ş i vardır. Hepsi de ayn ı  asırda ya ş amış lar-
dır ve hepsi de <Abdullah isimli kimselerden rivayet etmi ş lerdir. Bu 

sebeple bunlar ı  birbirinden ay ı rmak, ancak râviler üzerindeki ihtisasla 
mümkün olur. Bu dört ş ah ıstan biri el—lati<1 Ebü Bekr el—Ba ğ dadi. 

(Ö. 368) olup `Abdullah İ bn Ahmed İ bn ilanbel'den Musned'i rivayet 
etmiş tir. İkincisi, es—Sekati Ebü Bekr el—Basri (Ö. 304) dir ve 'Abdul-
lah İbn Ahmed ed—Devrakrden rivayet etmi ş tir. Her ikisinden de Ebü 
Ndaym el—İ sbahani hadis almış tır. 

Üçüncüsü, 'Abdullah İ bn Muhammed İbn Sinan'dan rivayet eden 
Dineveri, dördüncüsü ise, 'Abdullah İ bn Cabir e - -Tarsasi'den rivayet 
eden ve Ebu'l—Hasan kunyesi ile bilinen Tarsiisrdir. 

Aynı  kı sma bir başka örnek de Muhammed İbn Ya<küb İbn Yiisuf 

gösterilebilir. Bu isimde iki ki ş i vard ır; biri en—Neysabüri, di ğ eri ise 

Ebü (Abdillah el—Ahram olup, her ikisi de ayn ı  asırda ya ş amış lar ve el—

Hakim Ebü <Abdullah (O. 405) her ikisinden de rivayet etmi ş tir. 

Yine bu kısmda en enteres.an ittifak, Muhammed İbn Cdfer İbn 

Muhammed ibni'l—Heysem el—Enbari ile Haf ız Muhammed İ bn Cdfer 
İbn Muhammed İ bn Matar en—Neysabürl. Ebü <Amr ve Muhammed 

İbn Catfer İ bn Muhammed İ bn Kinane el—Ba ğ dadi Ebü Bekr aras ında 

vaki olmuş  ve her üçü de 360 H. senesinde vefat etmi ş tir. 
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Üçüncü k ısı m : Hem kunyeleri, hem de nishetleri ittifak eden kim-
selerdir. Ebü (Imran el-Cevni bunlardan olup iki ki ş idir. Biri tabi(i 
(Abdulmelik İbn Hanbib el-Cevni (Ö. 129), di ğeri ise, daha sonraki ta-
bakalardan olan ve er-Rebi( İbn Suleyman'dan rivayet eden Masa 
İbn Sehl İ bn (Abdi'l-Hamid el-Basri'dir. 

Yine bu k ı sımdan Ebü Bekr İbn cAyya ş , üç ayr ı  kiş idir. Biri el-
Rari', di ğeri el-H ımsi, üçüncüsü ise es-Suleml el-BaceddaT d ir 10 11 .  

Dördüncü k ı s ım : Üçüncü kısmın aksine, isimleri ve babalar ının 
kunyeleri ittifak eden kimselerdir. ş ahlı  İbn Ebi Ş Milı  bunlardandır. 
Bu isimde dört ki ş i vard ır ve hepsi de tabi(idir. Biri Mevla't-Tev'eme 
lakabı  ile bilinir; babas ının ismi Nebhan, kunyesi ise Ebü Mahammed-
tir. Ebü Hurayra'dan, İbn (Abbas ve Enes İ bn Malik'ten rivayet etmi ş -
tir. Et-Tev'eme ise Umeyye İ bn Halef el-Cumahrnin k ı zı dır. 

İkincisi, 'Ebü ş ahlı  es-Semman Zekvan' ın oğ lu ş alih olupIunyesi 
Ebü (Abdirralı man'dır. 

Üçüncüsü, (Ali ve c,k'i ş e'den rivayet eden es-Sedüsi, dördüncüsü 
ise, cAmr İbn Hureys'in kölesi olan ş alilı 'tir. Babas ının ismi Mihrn 
olup Ebü Hurayra'dan rivayet etmi ş tir. 

Be ş inci k ı s ım : Isimleri, baba isimleri ve nesebleri ittifak eden kim-
selerdir. Muhammed İbn cAbdillah el-Ensari gibi. Bu isim ve nesebde 
iki kiş i vardır ve her ikisi de birbirine yak ın tabakalara mensuptur. 
Biri el-Bubari'nin kendisinden hadis rivayet etti ğ i me şhur Basrah 
R.azi olup ceddi el-Musenna İ bn `Abdillah İbn Enes İbn Malik'tir ve 
215 H. de vefat etmi ş tir. Diğ eri ise, yine Basrah Ebü Seleme olup zay ıf 
râvilerden biridir. 

Alt ı nc ı  k ıs ım : Yalnız isimleri, veya yalnı z kunyeleri ittifak eden 
kimseler olup di ğerlerine nisbetle daha çoktur. Bu isimler yönünden , 

hasıl olan güçlük, isnada baba ismi veya nisbeti zikredilmeksizin yal-
nı z ba şı na yer almas ı  ve bu suretle o ismin hangi ş ahsa ait oldu ğunun 
bilinmemesi itibariyledir. Mesela isnadda yaln ız Hammad ismi zik , 

 redildiğ i takdirde, bunun, Harama(' İbn Zeyd mi, yoksa Hammad İbn 
Seleme mi olduğunu tesbit etmek güçle ş ir. Bununla beraber bu gibi 
durumlarda ismin delâlet etti ğ i ş ahs ı  bulmak, ondan hadis rivayet 
edenler cihetinden mümkün olmaktad ır. Mesela Muhammed İbn Yahya 
ez-Zuhli, er-Ramahurmuzi ve el-Mizzi'ye göre, Hammad'tan rivayet 

1011. El—cIrrı ki bu ismi ayrı  bir kısım olarak zikretmistir. Zira burada muttefik olan künye 
ile baba ismidir, nisbet de ğ ildir. Bkz. et— Takykl ve'1 -44, s. 358. 
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eden Ya-vi Suleyman İbn Harb veya c2irim ise, bu ş ahıs Hammad İbn 
Zeyd; Masa İbn Isma<il ise, Hammad İ bn Seleme'dir. Keza `Affa'n' ın, 
babas ına nisbet etmeksizin hadis ald ığı  Hammad, yine tbn Seleme'dir. 

Hammad İ bn Zeyd'ten hadis rivayeti ile teferrud eden bir çok 
ravi vardır ki, bunlar da isnadlar ında babas ına nisbet etmeksizin yal-
nız Hammad ismini kullandıklar ı  zaman, bunun İ bn Zeyd olduğu an-
laşı lır. Ancak, ondan teferrud eden bu râvilerin kimler olduklar ını  da 
bilmek gerekir. 

İ snadda babas ına nisbet edilmeksizin zikredilen 'Abdullah ismi 
de, ayn ı  ş ekilde, bu ismi zikredenler yönünden bilinir E ğer ravi Mekkeli 
ise, hadis aldığı  <Abdullah, İ bnu'z—Zubeyr'dir. Medineli ise, İbn <Aınr, 
Küfeli ise İ bn Mes`üd, Basral ı  ise İbn (Abbas, Horasanl ı  ise ibnu'l-
Mubarek'tir. 

Yedinci k ı s ım : Nisbette laf ız yönünden ittifak ettikleri halde, 
kendisine nisbet olunan ş ey yönünden iftirak edenlerdir. Mesela A.mul, 
biri Taberistan'da, di ğeri Ceyhan taraf ında bulunan iki yer ismidir ve 
bunlardan birine nisbetle ş ahıs A.mull olur. Uleman ın çoğu, Taberis-
tan A mul'iine mensup olduklar ı  halde, el—Buari'nin ş eyhlerinden Ab-
dullah İbn . Ahmed Ceyhan mul'üne mensuptur. 

Hanefi nisbeti de böyledir. Baz ı  kimseler Benü Hanife kabilesine 
nisbetle Hanefi olduklar ı  halde, diğer baz ıları  İ mam Ebü Hanife'nin 
mezhebine nisbetleri dolay ı sıyle Hanefi olurlar. Mesela Ebü Bekr <Ab-
du'l—Kebir İ bn (Abdi'l—Mecid el—Hanefi ve karde ş i (Ubeydu'llah Benü 
Hanife kabilesine mensup olanlardand ır. Hadisçilerden bir ço ğu da 
İ mam Ebü Hanife mezhebine mensupturlar. 

Muttefik ve mufter ı kla ilgili en önemli kitab ı  el—I-Japb el—Ba ğ dadi 
telif etmi ş tir. Hafı z Muhammed Ibnu'n—Neccar el—Ba ğdadi ve Ebü 
Bekr el—Cevzekrnin de bu konuya tahsis edilmi ş  birer kitaplar ı  vardır°"2 . 

MUTTEHEMUN Bi'L—KEZİ B — Yalancı lıkla itham olunan kimse 
manasına gelen bu tabir, hadis râvilerinin cerhinde kullan ılan ve cerhin 
dördüncü mertebesinde veya kezzrib ve vatı < gibi en ş iddetli cerh ta-
birlerinin yer aldığı  son mertebenin bir alt ında yer alır. 

Ravinin yalancılıkla itham edilmesi, Hazreti Peygamberin hadi-
sinde aç ıkça yalan söylemesi, yahut hadis uydurmas ı  dolayı sıyle 
fakat dine ayk ırı  olan bir sözün yaln ız onun tarafından rivayet edilmesi 
ve yalnız onun yönünden bilinmesi dolay ı sıyledir. Keza Hazreti Peygam- 

1012. Muttefik ve Mufter ık hakkında bkz. ibnu's— ş alffit, cfnamu'/—hadis, s. 324; es—Suyüti, 
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berin hadislerinde yalan ı  görülmese bile sair konu ş malarinda yalan söy-
lediğ i anlaşı lan bir kimse de yalanc ıhkla itham olunur ve bu sebepten 
cerhe müstehak olur". 

MUVIIFAIAT — Me ş hur hadis kitaplar ından birinin rivayetine 
nisbetle <dil olan isnadın kı sımlar ından biri sayılan muvidakat, musan-
nıflardan birinin şeyhine, o musanmf tarik ı  ile değ il, fakat bir ba şka 
tank ile vasıl olmaktır. Ancak bu tarik, musann ıf vas ıtasıyle gelen 
tarika nisbetle râvi say ı sı  bakımından kısa ve dolayı sıyle âlidir. Mesela 
Kuteybe, el—Butı arrnin ş eyhidir ve el—Buhari ondan hadis rivayet 
etmiş tir. Bir kimse, el—Bubari taraf ından Ruteybe'den rivayet edilen 
bir hadisi iki râvi vas ı tasıyle el—Bukı ari'den rivayet etmi ş  olsa, kendi-
siyle R.uteybe aras ına üç râvi girmi ş  olur. Halbuki bu kimse, ayn ı  ha-
disi Kuteybe'den içinde el—Bubarrnin bulunmad ığı  bir ba şka isnadla 
rivayet etmi ş  olsaydı , kendisiyle Kuteybe aras ında yaln ız iki râvi bu-
lunmuş  olacakt ı . İş te böyle bir rivayet halinde bu kimsenin isnad ı  el-
Bubari vasıtas ıyle gelen isnada nisbetle daha k ısa olduğu için 'an sayı -
lır. Ayn ı  zamanda bu rivayette, el—Buharrnin ş eyhinden hadisi almakta 
el—Bul irrye i ş tirak etmi ş  ve kendisi için muvafakat meydana gelmi ş  
olur. (Bkz. <Ali). 

MUVATTA'— MuvettO, me ş hur imamlardan Malik 'bn Enes (Ö. 
179)"in Hazreti Peygamberin hadisleri ile, sahabe sözlerini ve tabi<iin 
fetvalar ını  biraraya getirmek maksad ıyle telif ve tasnif etti ğ i kitab ın 
adıdır. Rivayet olunduğuna göre Abbasi halifelerinden Ebü Cacfer el-
Mansfir, İ mam Mülik'e, elinde sahih olarak bulunan hadislerin, halk ın 
faydalanmas ı  ve hadis meselelerindeki güçlükleri kolayla ş tırmas ı  için 
bir kitap halinde tedvini tavsiyesinde bulunmu ş , Malik de meş hur 
kitab ını  telif ederek, kolayla ş t ır ı lmış  manas ında ona Muvatfcr adım 
vermiş tir". Bir başka rivayete göre Malik, mezkür kitab ını  telif et-
tikten sonra yetmi ş ten fazla fakihe arzetmi ş , hepsi de muvafakatlarm ı  
bildirmiş lerdir. Bu manâya gelmek üzere kitaba Muvaffö' adı  veril-
miş tir". 

Muvat!?i'daki hadislerin say ısı  hakkında değ iş ik görüşler vard ır. 
Bir rivayete göre Malik, yüzbin hadis rivayet etmi ş , bunlar aras ından 
seçip ay ırdığı  onbin hadisi Muvawrda cemetmi ş tir. Ancak, bunlar ı  

Tedr ıb, s. 479. 

1013. Bkz. Ibn Hacer, Nuhbetu'l-fiker ş erhi, s. 57. 
1014. Tercemesini veren kaynaklar hakkmda bkz. 100 No. lu dipnot. 
1015. Ez-ZurkEınI, ş erbu'l-Muvatt ır, I. 8. 
1016. Aynı  yer ve es-Suyfıg, Tenviru'l-haviilik, I. 7. 
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da Kur'ân ve Sunnete vurarak bir k ısmını  daha ayırmış  ve neticede 
hepsini be şyüze indirmi ş tir. Efra Bekr el—Ebheri'den gelen bir rivayette 
ise ş öyle denilmektedir: "MuvatWda yeralan hadislerin hepsi 1720 
dir. Bunlardan 600 kadar ı  musned, 300 kadarı  da mursel olup, di ğ er-
leri sahabe ve tabi<tin sözlerinden ve fetvalar ından ibarettir. Bunlar 
aras ında 70 kadar da zay ıf hadis vard ır ki, bizzat Malik bu hadisleri 
terketmi ş tir" 1917 . 

Es—SuyütVnin Hafız Salahu'd—Din el—cAlaTden naklen belirtti-
ğ ine göre Muvattcr ı  Mâlik'ten pek çok kimse rivayet etmi ş tir. Bu ri-
vayetler aras ında gerek takdim ve tehir yönünden ve gerekse ziyade 
ve noksanlık yönünden büyük farklar vard ır. Bu rivayetlerin en 
hacimlisi, el—Ka`nebi rivayetidir. Ihtiva etti ğ i ziyade yönünden daha 
büyüğü ise, Ebü Muscab'a aittir ve di ğer Muvawnara nisbetle yüz hadis 
fazlalığı  vardır'ql 8 . Muyaffiı 'da yeralan hadis say ısının kesinlikle tesbit 
edilememiş  olmas ında, bu rivayet farklar ının baş lıca rol oynadığı na 
ş üphe yoktur. 

Muvattcrda takip etti ğ i usûl, kitab ın tetkikinden de ko-
layca anla şı laca ğı  gibi, önce, konu ile ilgili olarak Hazreti Peygamber-
den gelen hadisi ziketmek sonra da, yine aym konuda sahabe ve tabi-
ûndan vârid olan söz ve fetvay ı  vermektir. Haberlerin hemen hepsinin 
kaynağı  Medine ehlidir. Di ğer belde ehlinden nadiren haber nakletmi ş -
tir. Malik'in, hayatı  boyunca Medine'den d ış arı  seyahat etmemi ş  olma-
sının bunda rolü bulunduğu gibi, sunnetin as ıl merkezinin Medine ol-
duğu yolundaki görü ş ü de, tercih etti ğ i hadislerin bu beldeye mün-
has ır kalmas ına yol açm ış  olabilir. 

Malik, hadisçiler aras ında, gerek metin ve gerekse isnad tenkidi 
yönünden ş iddet, dikkat ve titizli ğ i ile tanınmış  bir kimsedir. Hadis 
ulemas ının onun hakk ındaki sözleri buna aç ık bir ş ekilde delâlet eder. 
Onun bu vasfı  gözönünde bulundurulacak olursa, telif etti ğ i hadis 
kitab ının sıhhat derecesi yönünden üstünlü ğü kolayca anla şı hr. Fil-
hakika hadis ve f ıkıh alimleri de bu gerçe ğ i aç ık bir ş ekilde ortaya koy-
muş lardır. Mesela İ mam e ş—Safici, "yeryüzünde Allah' ın Kitab ından 
sonra, Malik'in kitab ından daha sahih bir kitap bulunmad ığı nı" söy-
lemiş tir'q° 9. Hafı z Muğ latay da sahihi ilk tasnif eden kimsenin Malik 
olduğunu ileri sürmüş tür 1 029. Ne var ki Ibnu' ş—Salab, e ş—Saficrnin yu- 

1017. Es—SuyfıtI, Tenviru'l—bavalik, I. 9. 
1018. Aynı  yer. 
1019. Ibnu' ş—Ş aMlı , 	 s. 14; ez—ZurlsiinI, Ş erlıı el—Muvattc7, I. 19; es—Suyilti, 
Tendru'l—Itaveilik, I. 8; Tedrlb.s . 42. 
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karıda nakletti ğ imiz sözünü bahis konusu ederek "bu, el-Buljâri ve 
Muslim'in kitaplar ı  ortaya ç ıkmadan önce söylenmi ş  bir sözdür" de-
mek suretiyle bu iki imam tarafından telif edilen el-Cd ıni<u'şaltiiı 'leri 
Mülik'in, Muvawi'ma tercih etmi ş tirm. 

Muvattcr ın ilk sahih kitap oluş u ile ilgili görü ş  hakkında da İbn 
Hacer ş öyle demiş tir: "Mâlik'in kitab ı , mursel, munkat ı< ve benzeri 
hadislerin huccet olarak kullan ılmas ında Mâlik'in mezhebini taklid 
edenlerin nazar ında sahihtir" 1022. İ bn Hacer'in bu sözünden anla şı l-
dığı na göre Muvaftir ın ilk sahih kitap olu şu hakkındaki görüş e itiraz 
edilmekte ve Mâlik'in yaln ız sahih hadislere de ğ il, fakat mursel ve mun-
katı` gibi senedinde ittisal bulunmadığı  için zayıf sayılan hadislere de 
kitab ında yer verdi ğ i ileri sürülmektedir. Nitekim el-grâki, bu çe ş it 
bir itirazda bulunduktan sonra Mâlik'in yaln ız sahih hadisleri topla-
lamadığı nı , bu bakımdan kitab ının, mucerred sahih hadis kitaplar ının 
ilki sayılamayaca ğı nı  söylemi ş tir ı on. Muğ latgly ise, el-grâkrye itiraz 
ederek, bu görü ş ün doğ ru olmadığı nı , zira munkat ı< cinsinden hadis-
lerin el-BubArrnin kitab ında da bulunduğunu ileri sürmüş tür 1 °24. Bu-
nunla beraber İbn IJacer'e göre Muvaffirdaki munkat ıc hadislerle el-
Buljürrnin kitab ındaki munkatı< hadisler aras ında fark vard ır. Muvat-
pfi'da ki munka ı 'lerin ço ğu Mülik'in mesmirâtındandır ve bunlar onun 
nazar ında huccettir. El-Buhürrnin munkat ı 'leri ise, kitab ın bir başka 
yerinde mevsûl olarak zikredilmi ş lerse, diğ er bir yerinde hafiflik olmas ı  
için isnadlar ı  kasden hazfolunan hadislerdir. El-Buljârrnin ş artma uy-
mayan munkat ıc hadisler, kitapta ya ş âhid olarak, ya baz ı  âyetlerin tef-
siri olarak, yahutta ba şka maksatlarla zikredilmi ş lerdir. Bu bak ımdan, 
Muvawi'daki munkat ıgerin hilâfma, el-Buijürrnin munkat ı 'leri, 

Buljüri'yi mücerred sahih hadisleri toplayan bir kitap olmaktan 
çıkarmaz 1 °25 . 

Es-Suyütl ise, İ bn Hacer'in, mursel ve munkat ı< hadislerle ihti-
cac ın Mâlik ve onun mezhebinde olanlarca câiz görülmesi itibariyle 
Muvatf ırm sahih kabul edildiğ i yolundaki görü şünü ele alarak, Mu-
vattirdaki mursellerin Mâlik ve ona tâbi olanlar nazar ında huccet ol-
duğu gibi, kendisine göre de huccet say ıldığı nı  ileri sürmü ş  ve murse- 

1020. Es-Suyiiti, Tenviru'l-baviilik, I. 8. 
1021. Bkz. <U/rımu'l-lı ad/ş , s. 14. 
1022. Es-Suyiiti, Tenviru'14.1avalik, I. 8. 
1023. Es-Suyfıg, Tedrib, s. 41. 
1024. Aynı  yer. 
1025. Aynı  yer. 
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lin bir ba şka yoldan da rivayet edilerek kuvvetlenmesi halinde huccet 
olması  gerektiğ ini söylemiş tir. Es—Suyall'ye göre Muvattii'daki mursel-
lerin hepsi de, istisnas ız, ba ş ka yollarla da rivayet edilerek kuvvet-
lenmi ş  hadislerdir. Bu bakımdan Muvatta', hiçbir hadisi istisna edil-
meksizin sahih olan bir kitapt ır. Nitekim İbn cAbdi'l—Berr munkat ıt 
ve mu(?al hadislerin vasl ı  ile ilgili bir kitap tasnif etmi ş  ve bu kitapta, 

belaganl ve cani'ş — ş ilcdt tabirleri ile isnad etmeksizin naklet-
tiğ i hadislerin 61 tane oldu ğunu, bunlardan sadece dört hadis müs-
tesnâ, di ğerlerinin ba şka yollarla isnad edildiğ ini söylemi ş tir"26. 

Netice itibariyle MuvalW, inkı ta yönünden itiraza u ğrayan çok 
az sayıdaki baz ı  hadisleri istisna edilirse, sahib. oldu ğu Islam ulemes ı  
tarafından kabul edilmi ş  kıymetli bir kitapt ır. 

MIJ(ZAL— İ snadında birbirini takip eden iki ve daha fazla râvisi 
dü ş müş  hadislere muc?al denilmi ş tir. Bu tarife göre mu<zal, munkat ı c 
hadislerin bir çe ş ididir; ancak muczalda birbirini takip ,eden en az iki 
râvinin dü ş müş  olması  ş art ko ş uldu ğu için, bazan bir, bazan da bir-
birini takip etmeksizin aral ıklarla birden fazla râvisi dü ş en ve mun-
kat ı( denilen hadislerden ayr ı lır. Buna göre her muc?al munkat ıc ol-
duğu halde, her munkat ı( mu`?al değ ildir"27 . 

Mesela Malik İ bn Enes'in beleğ ani can Ebi Hurayra enne Rasala'l- 
lahi (s.a.s.) kale : 	 tacamuhu ve kisvetuhu bi'l—macrafi, 
ve la yukellefu mine' 	illa ma yutlic hadisi muc?aldir. El —graki, 

Eb ıl Hurayra'n ın baz ı  ashab ından hadis i ş ittiğ ini ve bu ha-
disleri doğ rudan doğ ruya Eba Hurayra'ya isnad etmesi halinde, dü şürü-
len râvi say ı s ının ancak bir olmas ı  ihtimali dolay ısıyle bu hadisleri muc-
zal saymamn güç olaca ğı nı  ileri sürmüş , fakat yukar ıda zikredilen hadis 
hakkında böyle bir güçlük bulunmad ığı nı , zira Malik'in, bu hadisi Mu-
vawr dışı nda Muhammed İ bn `Atlan vas ı tas ıyle babas ından mevsal 
olarak rivayet etti ğ ini ve bu suretle Malik ile Eba Hurayra aras ında iki 
râvinin düşmüş  olduğunun anla şı ldığı nı  kaydetmi ş tir"28 . 

Meşhur musann ıflardan birinin, isnad ı  başı ndan sonuna kadar 
hazfedip kale Rasalu'llah (s.a.s.) diyerek rivayet etti ğ i hadislere de 

1026. Aynı  yer. 
1027. ilı nu's—Sallib, mu'zal kelimesinin lugat yönünden ash güç tesbit edilen bir ı stılah olduğunu 

kaydeder; zira hadisçiler kelimenin fiil olarak kullanil ısında aczalahu derler Kelimenin ash sü-

lâsiden laz ımd ır ve elif harfinin ilâvesiyle müteaddi olur. Bununla beraber, 4ala fiili yine M-

z ım fiil olarak kullanılmakta ve "kapal ı  ve açılması  güç" manâsma gelmektedir. Bkz. cUlâmu'l-

badi.ş , s. 54, Keza bkz. es—Suyöti, Tedrlb, s. 129. 
1028. Bkz. es—Suyöti, Tedrlb, s. 13. 
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muczal denilmiş tir. Bu takdirde mu`zal ile mucall4 denilen hadis çe-
ş idi birle şmiş  olur. Zira mutallal, musann ıfın tasarrufu ile isnad ın ba-
şı ndan itibaren ya tamam ının, ya sahabiye kadar, yahutta tabigye ka-
dar olan râvilerin hazfedilerek rivayet edilen hadis çe ş ididir; bazan da 
musanmf, ya kendi ş eyhini, yahutta ş eyhi ile birlikte onu takip eden ş eyh-
leri hazfedebilir. Ş u var ki mucall4ta, birbirini takip eden râvilerin is-
nadın başı ndan itibaren dü ş müş  olmas ı  gerekir. Buna göre muczal 
ile mucallak, isnad ın başı nda iki ve daha fazla râvisi dü ş tüğü zaman 
birle ş irler; fakat isnad ın ortas ında veya sonunda iki ve daha fazla ra-
visi düş müş  olan mdzal çe ş idi ile mucallal aras ında herhangi bir ben-
zerlik yoktur. Bu bak ımdan her mu'allalp ın, aynı  zamanda muczal 
olduğ u söylenebilirse de, her muczahn mucall4 oldu ğu söylenemezw29. 

Tabi<u't—tabicinin tabi`iden maltii` olarak rivayet etti ğ i merffic 
hadisler de muczaldir. Mesela Ebrı  Bekr İbn cAyyö ş  cani'l—Acme ş  cani'ş-
şacbi köle : Yukölu Yevme'l—K ıyöme : cAmilte kezö ve keza 
hadisini el—A(me ş  etmi ş tir. Nitekim Muslim'in ş altiVinde Fu-
zayl İ bn 'Arar, e ş —Ş achi tankı  ile Enes İbn Malik'ten şu ş ekilde rivayet 
etmi ş tir: Fugkyl İbn cAmr (ani' ş —şdbl can Enes İbn Millik kale : Kunnü 
c ı nde Rasüli'llah (s.a.s.) fegı ktke feküle : Hel tedrane mimme ezbaku?. ." 3 ° 

Mu`zal hadisler, isnadlar ından dü ş ürülen , râvilerin kimlikleri bi-
linip adalet ve zabt yönünden halleri tesbit edilmedikçe merdüd hadis-
lerden say ılırlar. 

MUZTARİ B — Bazan bir, hazan da iki veya daha fazla raviden 
muhtelif ş ekillerde rivayet edilen, fakat ne ravilerden birinin haf ı za 
yönünden üstünlü ğü, ne kendisinden rivayet etti ğ i ş eyhine yakınlık 
derecesi ve ne de sair tercih sebeplerinden birinin bulunmamas ı  dola-
yısıyle rivayetleri aras ında tercih yap ılamayan hadise muztarib denir. 

Bu tarifi biraz aç ı klamak gerekirse denebilir ki: Bir ravi, ş eyhin-
den bir hadis rivayet eder; bir ba şka seferinde yine ayn ı  hadisi ayın 
ş eyhten ikinci defa rivayet ederken ya hadisin isnad ında, yahut met-
ninde, yahutta hem isnad ında hem de metninde baz ı  değ iş iklikler yapar. 
Bu değ iş iklikler sebebi ile iki rivayet aras ında, bazan, bâriz bir muha-
lefet has ıl olur ve hadis imam ı  bu iki rivayetten birisini, fakat do ğ ru 

1029. İ bn Hacer, Nuljbetu'l—fiker ş erhi, s. 52. 

10_30. Hadisin tamamı  için bkz. Muslim, Ş ahit>, IV. 2280. Keza bkz. 	 Mdrifetettlünti- 

l—Itadtş , s. 38-39. Ibnu' ş—Ş alöh muczal olarak rivayet edilen ilk hadlain isnad ında hem sahabi-

nin hem de Hazreti Peygamberin isminin dü şürüldüğünü ve bu sebeple onun mu'zala daha güzel 

bir örnek te şkil ettiğ ini ve bu isme daha çok löy ık olduğunu söyler. 
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olanını  tercih etmek zorunda kal ır. Ancak bu tercih mümkün olmad ığı  
zaman, hadisin muztarib oldu ğuna hükmedilir 

Bazan da bir hadisi ayn ı  ş eyhten iki veya daha fazla râvi rivayet 
eder. Bu rivayetler aras ında ya isnad, yahut metin, yahutta hem isnad 
hem metin yönünden muhalefet görülür. Hadis imam ı , râvilerden biri-
nin hafıza yönünden üstünlü ğü, yahut ş eyhine olan yakınlığı , yahutta 
rivayetlerden birinin ba şka râviler tarafmdan da ayn ı  ş eyhten alınmak 
suretiyle kuvvet kazanmas ı  gibi çe ş itli tercih sebeplerinden biriyle mu-
halif rivayetlerden birini tercih edebilirse, hadis muztarib olmaktan 
çıkar ve tercih olunan rivayet sahil ı  olur; fakat bu tercih yap ılamazsa 
o hadise muztarib denir. 

Bu aç ıklamadan anla şı lıyor ki muztarib, birbirine muhalif rivayet-
leri aras ında sıhhat yönünden e ş itlik bulunan ve bu e ş itlik dolayıs ıyle 
tercih edilemeyen hadistir. 

râvilerin zabt yönünden zapfl ıklarma delâlet etmesi do-
layı sıyle, hadisin de zay ıf say ılmas ım gerektirir. 

Ya isnad, yahut metin, yahutta hem isnad ve hem de metin yönün-
den muztarib olan hadislere ait misaller htı rcib maddesinde zikredil-
miş tir. Konu ile ilgili daha geni ş  bilgi için bu maddeye bak ılmalıdır. 

Burada, muztarib ile ilgili ş u ıstılaha da i ş aret etmek gerekir. Baz ı  
zayıf râviler cerhedilirken haklar ında m ıgtaribu'l—kadis tabirinin kul-
lanıldığı  görülür. Bu tabirle râvinin zay ıf olduğu ve hadisinin al ınama-
yacağı  belirtilir. Nitekim bu ıst ılah, ısıcifun, kadI ş uhu munkerun, let 
yultteecu bihi tabirleri ile birlikte ayn ı  mertebede olan râviler hakk ında 
kullanılmış tırlq". 

1031. Bkz. es—Suyüti, Tcdd!), e. 234. 
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NA — 1.-ladde şentt ve alıberanii gibi baz ı  rivayet sigalar ının, isnad-
ların zikri s ıras ında sık sık tekrar edilmesi sebebiyle, bu sigalara delâ-
let etmek üzere onlar ın kısaltdmış  ş ekillerinin kullan ılmas ı  hadisçiler 
aras ında âdet haline gelmi ş tir. /V(/ bunlardan biridir ve 1>ackleş enCı 'ya 
delâlet etmek üzere kullan ılmış tır. K ısaltılmış  iş aretin asl ından da 
anlaşı ldığı  gibi, kelimenin haddeş e kısmı  hazfedilmiş , ona delâlet etmek 
üzere zamir eki olan na b ırak ılmış tır. 

Bu çeş it kısaltmaların, hadis kitabeti s ıras ında yazanlar için büyük 
bir kolaylık olduğuna şüphe yoktur. 

(Bkz. Nes4). 

NAZ İ L— Nâzil , hadis rivayetinde en son râvi ile Hazreti Peygam-
ber veya hadis imamlar ından biri aras ındaki râvi sayısının azlık veya 
çokluğuna, yahut me şhur hadis kitaplar ından birinin rivayetine, râvi-
nin erken veya geç vefat etmesine, yahutta hadis semac ımn erken veya 
geç vukubulmas ına göre, isnad ın uzunluk veya kısalık yönünden kazan-
dığı  iki vasıftan biridir. Diğ er ikinci vas ıf, isnadın 'O olmasıdır. 

isnad, en son râviyi haberin kayna ğı na en az râvi say ı sı  ile ulaş -
tıran en kısa yoldur. Mesela el—Bubarl, Hazreti Peygamberden normal 
olarak be ş  râvi vas ıtasıyle hadis rivayet ederken, baz ı  hadisleri yaln ız 
üç râvi ile nakletmi ştir. Böylece, bu hadislere ait isnadlar, di ğerlerine 
nisbetle çok k ısalmış  ve bir bak ıma el—Buhari, bu isnadlarla Hazreti 
Peygambere daha çok yakla ş mış tır. İş te bu yak ınhğ a delâlet eden iSnad-
lara `dil adı  verilir (Bkz. `Ali). Buna kar şı lık diğer isnadlar, yani râvi 
sayı sı  daha çok ve daha uzun olanlar ise, neizil isnadlard ır. Bundan an-
laşı lıyor ki, nazil, z ıddı  olan bir isnad çe ş ididir. 

<Ali isnadlar be ş  k ısma ayr ıldığı  gibi, nazil isnadlar da be ş  kısma 
ayrı lır ve nazilin her bir k ısmı , Wide onun mukabili olan k ısmın z ıd-
dı dır. Buna göre, mesela calinin birinci k ısmı , Hazreti Peygambere 
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sahih bir isnadla yak ınlıktır. Nazilin birinci k ı smı  ise, ayn ı  hadisin riva-
yetinde daha çok ravi say ısı  ve daha uzun bir isnadla Hazreti Peyambere 
ulaşmakt ır. Mesela el—Buljarryi üç ravi vas ıtas ıyle Hazreti Peygambere 
ulaş tıran isnad <ali olduğu halde, alt ı  veya yedi raviden te ş ekkül eden 
isnad nazildir. Nâzilin di ğer k ı sımlarını  da calinin bilinen k ı sımlarına 
göre tesbit etmek mümkündür. 

Nazil isnadlar, râvi say ı s ının çokluğu ve bu çokluk halinde hata 
yap ılması  ihtimalinin fazlal ığı  dolayı s ıyle, hadisçiler aras ında rağbet 
görmemiş tir. Bununla beraber, nazil isnad ın ravileri, güven yönünden, 
yahut haf ıza ve fıkıh yönlerinden üstünlükleri dolay ısıyle (ali isnad  ra- 
vilerine temayüz ederlerse, yahut call isnad râvileri hadisi münavele 
veya icazet gibi baz ı  münaka ş alı  tahammül yollar ından biri ile ald ık-
ları  halde, nazil isnad râvilerinin semac ile muttas ıl olduklar ı  görülürse, 
nazilin 	isnada tercih edilmesi tabii olur. Zira isnadt an maksat, onun 
`ali veya nazil olan ını  bulmak de ğ il, fakat onun vas ı tasıyle gelen hadi-
sin s ı hhatinden emin olmakt ır. Bu emniyeti temin eden isnad, `Mi veya 
nazilden hangisi ise, tercih ona göredir. Nitekim Vekic Ibnu'l—Cerralft, 
bir gün ashab ına ş öyle sormu ş tur: "Size göre el—Ac ıneş , <an Ebi 
can `Abdillah isnadı  mı , yoksa Sufydn, can Man ş iir, can ibrdhim, `an 
(Alicame, `an `Abdillah isnadı  mı  daha iyidir ?". Bu soruya "el—Ac ıneş , can 
Ebi Vit'il, <an Abdillah isnadı" diye cevap verdiler. "Çünkü bu isnad 
daha yak ındır; yani 'Midir". Bunun üzerine Vekic onlara ş öyle dedi: 
"El—Acmeş  bir ş eyhtir; fakat Sufydn, can Man ş fır, <an İbriihim, `an 'Al-
lcame isnadı  faldhun can faleihin `an fabihin can falcihin isnad ı  gibidir" 1032. 

NEBBE'ENA. — "Bize haber verdi" manas ında bir rivayet sigas ı  
olan nebbe'end kelimesi, umumiyetle ravinin semac yolu ile ald ığı  hadis-
lerin rivayetinde kullan ı lır. Ancak bu tabir, 4addesena, alı beranii ve 
benzeri diğ er bazı  tabirler kadar ş öhret kazanmam ış , hadisçiler aras ında 
nadiren kullamlm ış tır. 

NES1,1 — Hadis ilminin önemli konular ından biri olan nesh, bir-
birbirine z ıt manâlarda varid olan iki hadisin cem ve telifi mümkün 
olmadığı  zaman, aralar ında bulundu ğuna hükmedilen bir ibtal keyfiye-
tinden, yani biri ile getirilen hükmün, di ğ eri ile getirilen hükme tatbikat 
yönünden son vermesinden ibarettir. 

Lugatta nesh, "nakil", "izale" ve "ibtal" manalarma gelir. Nitekim 
nesahtu'l—kitttbe denildiğ i zaman, içindekileri aynen bir ba ş ka yere nak-
letmek manas ı  anlaşı hr. Yahut nesahati'r— ribu'l—it'ş dra denildiğ i zaman 

1032. Es—Suyütl, Tedrib, s. 368. 
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rüzgar ın bütün asari al ıp götürdüğü kasdedilmiş  olur. Bunun gibi, 
nesalıati' ş — ş ems---t ı lle denilir ve güne ş in gölgeyi yokedip onun yerine 
geçtiğ i belirtilir'°". Görülüyor ki, fili olarak kullan ılan nesli kelimesinin, 
her üç misalde de birbirinden çok ince farklarla ayr ılmış  manaları  
vard ır. Birinci misalde yaz ının nakli bahis konusu edilmi ş , fakat bu 
nakille aslının bâki kaldığı  belirtilmiş tir. İ kinci misalde asa= tamamiy-
le yok olduğu ortaya konmu ş  olmakla beraber, onun yerine geçmi ş  
hiçbir ş eyin bulunmadığı  da ifade edilmi ş tir. Üçüncü misalde ise, Böl-
genin yerini güne ş  ışığı  kaplamış tır. 

Ş eriatta ıstılah olarak kullanılan nes13, kelimesinin üçüncü misalde 
zikredilen manaya daha yak ın olduğu anla şı lmaktadır. Zira daha önce 
vârid olan bir hükmün, sonradan gelen di ğer bir hüküm ile kald ın-

larak onun yerine ikame edilmesi, ş eriat dilinde nesh için ileri sürülen 
en uygun manâ olarak görülür. 

Nesh, beyan ın bir çe ş ididir. Beyan ise, ilk nassla gelen hükmün, 
ikinci bir nassla tatbik ş eklinin gösterilmesidir. Ancak burada, neshin, 
beyamn bir çe ş idi olduğunu söylerken, her beyan ın nesh olmad ığı nı  
hatırdan ç ıkarmamak laz ımdır. Mesela Kur'âm Kerimde, namaz ın  ka-
linmasi ve zekat ın verilmesi ile ilgili olarak gelen emirlerin tatbiki, 
ancak, Hazreti Peygamberin bu emirleri beyan etmesinden sonra müm-
kün olmuş tur. Zira namaz k ılmakla ilgili olan emrin tatbiki, yani namaz ın 
nasıl ve hangi vakitlerde k ılmacağı , beyana ba ğ lıdır. Keza ne miktarda 
ve,hangi mallardan zekât verilece ğ i, yine beyandan sonra tatbiki müm-
kün olan emirlerdendir. Ancak bu hususlardaki beyana nesh demek 
mümkün değ ildir. 

Nesh umumiyetle emirlerde vaki olur. Haberlerde ise caiz de ğ il-
dir. Zira ilk haberin neshedilmesi, onun tekzibi veya yalanlanmas ı  
man:asma gelir ki, hem Allah Tacala için, hem de Hazreti Peygamber 
için ilk verdikleri haberi ikinci bir haberle yalanlamak dü şünülemez. 
Bununla beraber, haber lafz ı  ile geldiğ i halde emir manasm ı  tazammun 
eden sözler, aynen emir gibidir ve bunlarda neshin vuku câizdir. Mesela 
MalcCı mu İbrahim ve men dehalehu /dine öiminen "Ibrahim'in makamı ; 
her kim oraya girerse (taarruzdan) emin olur" 1034 ayeti haber lafz ı  ile 
gelmiş tir, fakat emir manâsxnx tazammun eder ve "Mescid—i Haram'a 
kim sığı nırsa, art ık ona tecavüz ve taarruz etmeyiniz" demektir. 

1033. Bkz. İbn Maniar, Lisiinu'l—cArab, III. 61; e1-11üzinal, 	 yel- 

mensült, s. 8; Pizdevi, Ke şfu'l—esriir, III. 874,-875. 

1034. Al—i <Imrün süresi, 97. 
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Nesh iş lemine uğ ramas ı  ihtimalinde bulunan emir ve nehiyler, 
ş eriatte be ş  dereceye ayr ılmış lardır. Bu be ş  dereceyi bir eksen üzerinde 
göstermek gerekirse, bu eksenin bir ucunu haram, diğ er ucunu farz te ş -
kil eder ki, birincisi en ş iddetli ve kesin olan yasa ğı , ikincisi ise ayn ı  
derecedeki emri gösterir. Eksenin ortas ında ise, yasağ a ve emre uzak-
ligi eş it olmas ı  dolayı sı  ile i ş lenmesi ve i ş lenmemesi sevab yönünden 
ayn ı  derecede olan fiillere delâlet etmek üzere mubah yer alır. Mubahla 
farz aras ında, farza yak ınlığı  dolayı sı  ile i ş lenmesi i ş lenmemesinden 
daha hay ırlı  olan mendub; mubahla haram aras ında ise, harama yak ın-
lığı  dolayı sı  ile i ş lenmemesi i ş lenmesinden daha hay ırlı  olan mekruh 
dereceleri bulunur. 

Bu be ş  derecenin her biri neshedilebilir ve nesihten sonraki yeni 
hüküm, neshi gerektiren nass ın lafzına göre di ğer derecelerden birine 
inkılab eder. Mesela bidayette haram olan bir fiil —ki bu fiil yapma 
sözü ile yasaklanmış tır — yap emrinin gelmesi ile neshedilmi ş  olduğu 
gibi, derecesi de farza ink ılab eder. Fakat haram, "yap ıp yapmamakta 
sizin için bir beis yoktur" lafz ı  ile neshedilecek olursa, kendine en yak ın 
olan kerahet derecesine geçmi ş  olur ki, böyle bir fiili iş lememek iş le-
mekten daha hay ırlı dır. İ lk emir "yap" sigas ı  ile gelmiş  ve bir fiilin 
yap ılmas ını  farz k ılmış ken, bu emrin "yapma" sigas ı  ile neshedilmesi 
halinde nehyolunan fiil haram derecesine; "yap ıp yapmamakta sizin 
için bir beis yoktur" sigas ı  ile neshedilmesi halinde de, kendisine en ya-
kın olan mendub derecesine ink ılab etmi ş  olur. Bundan anla şı lıyor 
ki, bir ş eyi haram kılan nehiy, emir ile neshedilirse o ş ey farz k ıhnmış  
olur. Nehiy ile haram k ılmmış  olan bir ş eyin iş lenmesi, nesh ile muhay-
yer b ırakı lırsa mekruh olur. Buna kar şı lık, bir emir, nehiy ile neshedilir-
se, farz harama, muhayyer b ırakı lırsa menduba çevrilmi ş  olur. 

Kitap ve Sünnette neshin mevcudiyetini kabul etmenin, İ slam 
dinine kusur izafe etmek manas ına gelece ğ ini ileri süren baz ı  mutezili 
mezhebler dışı ndaki ehl—i sunnet mezhebleri, neshin varl ığı nı  kabul et-
mişler ve bunu, hazreti Peygamberin sa ğ lığı nda ve vahyin geldiğ i za-
man içerisinde, İslam toplumunun mesalihi yönünden gerekli bir olay 
olarak aç ıklamış lardır. Nitekim islam dini ile ilgili ahkâm, "bir kanun 
halinde ve bir defada de ğ il, 22 sene ve bir kaç ay içinde, hâdiselerin ge-
rektirdi ğ i ş ekilde ve birbirinden ayr ı  olarak vazolunmu ş tur. Her hük-
mün bir sudur tarihi oldu ğu gibi, kendine hâs bir te ş ri sebebi vard ır. 
Zamana taalluk eden bu geli ş me sayesinde her kanunun madde madde 
bilinmesi mümkün olduğu gibi, te ş ri'i gerektiren hâdiselere vukuf saye-
sinde de, kanunlar ın getirdi ğ i ahkam ın en mükemmel bir ş ekilde anla-
şı lmas ı  kolayla ş mış tır". 
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"Vazolunan ahkâm ın çeş itlerine taalluk eden tederruc, islâm' ın 
ilk günlerinde müslümanlara, yap ılması  veya terkedilmesi güç olan bir 
ş eyin teklif edilmemesi keyfiyetinde görülür. Bu teklifler, daima teder-
rüct bir ş ekilde yumuş aklıkla olmuş , müslümanların bunları  yüklene-
bilecek bir istidad kazanmalar ına itina gösterilmi ş tir. Mesela namaz, 
ilk zamanlarda gece ve gündüz olmak üzere ve her farize için muayyen 
rikâtlarla be ş  vakit olarak farz k ılınmamış , fakat müslümanlardan,sa-
dece ak ş am ve sabah vakitlerinde mutlak bir salât talebedilmi ş tir. Keza 
zekât ve oruç, ancak hicretten bir sene sonra farz k ı lınmış tır; bundan 
önceki teklif, takatlar ı  nisbetinde sadaka ve oruçtan ibaretti. Içki, 
kumar, baz ı  evlenme akidleri, riba ve câhiliye devrinden beri al ış agel-
dikleri baz ı  muâmelât, ilk devirlerde haram k ı lınmamış tı . Çeş itli hüküm-
lerdeki bu tederrüci geli ş menin hikmeti, kat ılaş mış  nefislerin ıslâhı  
için bir ilaç ve tekliflerin zor kullanmadan ve i ş i inada bindirmeden 
kabul edilmesi için bir vesile olmas ı  idi"'"5. 

Islâm te ş riinde aç ık bir ş ekilde görülen bir husus da, kolayl ık ve 
hafifliktir. "Ahkâm ın çoğunda, te ş riindeki hikmetin kolaylaş t ırmak ve 
hafifletmek olduğu aç ıkça belirtilmiş tir. Mesela Allah Tatâlâ baz ı  âyet-
lerinde ş öyle buyurmuş tur: "Allah size kolaylığı  murad eder; güçlü ğü 
murad etmez" 1036, "Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister; zaten insan 
zayıf yarat ılmış tırw". "Emir hükmünün güçlük verdiğ i her husus! 
halde ruhsat hükmü vazolunmu ş tur. Bu sebeple mesela, zaruret halinde 
mahzurat, farz ve vâcibten birinin edas ı  halinde darl ık ve güçlük bahis 
konusu olduğu zaman, her ikisinin de terki mubah k ılınmış tır. Zorla-
ma, hastalık, sefer, hata, unutkanl ık ve cehalet, tahfifi gerektiren özür-
lerden say ılmış tır"g!". 

44 . ş âri, ahkâmın çoğunu halk ın mesalihi ile tabi etmi ş tir; çünkü 
hüküm vaz`ından maksat, halkın maslahat ını  gerçekle ş tirmektir. Bu 
sebepledir ki, mesela, Allah Tacâlâ, önce baz ı  ahkâmı  vazetmi ş , sonra 
da maslahat bu ahkâmın değ iş tirilmesini gerektirdi ğ i için, onları  ibtal 
veya neshetmi ş tir. Bu cümleden olarak, namazda Beytu'l—Makdis'e 
yönelmek farz k ılınmış ken, sonradan bu farz meshedilmi ş  ve Ka<be'ye 
yönelmek farz olmu ş tur. Kocas ı  vefat eden kad ın için ıddet (bekleme 
müddeti) havl (sene) olarak farz k ılmmış , sonra bu hüküm neshedilerek 
dört ay on gün tesbit edilmi ş tir. Bunun gibi, Hazreti Peygamber bay- 

1035. <Abdulvahhüb HallSf, islâm teş rii tarihi, s. 16. 
1036. Balsara süresi, 185. 

1037. Nisü' süresi, 28. 

1038. <Abdulvahhüb trallüf, !ekim te şrii tarihi, s. 17-18. 
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ram günleri Medine'de bulunan heyetler dolay ı s ı  ile kurban etlerinin 
saklanmas ını  nehyetmi ş , sonra heyetlerin ayr ılmas ı  üzerine bunu mu-
bah kılmış tır. Te ş ri zaman ında hükümlerde görülen bu nesh, tebdil ve 
ta'dil keyfiyeti, İ slam te ş riinin halk ın mesalihi ile beraber seyretti ğ ini 
gösterir"'" 9 . 

İ slam ş eriatında nesh keyfiyeti kabul edildikten sonra, Kur'ân 
ve Sunnetin men ş ei gözönünde bulundurularak çe ş itli ş ekillerde neshin 
vukuu mümkün görülmü ş tür. Bu ş ekilleri ş öylece s ıralayabiliriz: 

1. Kur'ân ayetinin, yine bir Kur'ân ayeti ile neshedilmesi. 

2. Kur'an âyetinin sunneti neshetmesi. 

3. Sunnet (hadis)in sunnet (hadis)i neshetmesi. 

4. Sunnetin Kur'an ayetini neshetmesi. 

Bu dört ş ekilde tezahür eden nesh keyfiyetinden baz ı sı  diğer baz ı -
sma göre daha çok kabul görmü ş , aklen ve naklen vukuu mümkün 
görülmü ş ; baz ı sı  da, özellikle Kur'an ile sâbit olmu ş  bir hükmün sunnet 
ile neshedilmesi, di ğerlerine nisbetle daha çok itiraza u ğ rayan bir gö-
rü ş  olarak belirlenmi ş tir. Bu konuda ulemâ aras ında ortaya ç ıkan ih-
tilaflar ın, Kur'ân ile sunnetin ayn ı  derecede bir otorite olup olmad ığı  
meselesindeki münaka ş alara dayand ığı na ş üphe yoktur. Zira sunnetin 
de Kur'ân gibi vahiy mahsülü oldu ğunu kabul edenler için, Kur'a= 
sunneti neshetti ğ i gibi, sunnetin Kur'am neshetmesi de tabii olmak 
gerekir. 

Nesh hakkında verdiğ imiz bu umumi bilgilerden sonra, saham ızla 
ilgili olmas ı  yönünden, hadisler aras ında görülen neshe ait baz ı  örnek-
lere i ş aret etmekte fayda vard ır; zira hadisin nâsihini ve mensühunu 
bilmeden ondan hüküm istihrac etmek mümkün de ğ ildir. I-Juzeyfe-
den nakledildiğ ine göre, ancak nasih ve mensühu bilen kimseler fetva 
verebilirler"4 °. 

Hadislerde neshin vukuu çe ş itli ş ekillerde bilinir. Bunlardan en 
açık olanı , örneğ i Muslim'in ş cı ldlı 'nde de görüldü ğü gibi, onun nâsih 
olduğunun hadis metninden anla şı lamdır. Hazreti Peygamber bir ha-
disinde ş öyle buyurmu ş tur: "Sizi kabirlerin ziyaretinden menetmi ş tim; 
fakat onlar ı  ziyaret ediniz; zira kabir ziyareti ah ıreti hat ırlat ır"1041. 

Buna benzer bir ba şka hadis de Bureyde taraf ından rivayet edil-
miş tir. Bu hadiste Hazreti Peygamber ş öyle buyurur: "Ben sizi deri 

1039. Aynı  yer. 

1040. Es—Suyilti, Tedrib, s. 382. 

1041. Hadisin metni için bkz. Muslih ı , Ş ahiti, IL 672. 
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kap (kırba)lar müstesna, diğer kaplarda kurulan şı rayı  içmekten menet-
miş tim. Art ık ş imdi her çe ş it kaptan içebilirsiniz. Yeter ki sarho ş  edici 
içki içmeyiniz"42 . 

Örnek olarak zikretti ğ imiz bu iki hadisin nâsih oldu ğu ve daha öne 
varid olan nehiyleri neshetti ğ i hadis metinlerinden aç ık bir ş ekilde anla-
şı lmaktad ır. Buna göre, kabir ziyareti ile deriden ba şka kaplardan şı ra 
içilmesini nehyeden hadislerin mens ıllı  olduklar ını  kabul etmek gerekir. 

Nesh keyfiyeti, hadis metninden anla şı ldığı  gibi, bazan da, saha-
binin birbirine z ı t manâlarda gelen iki emirden muahhar olan ını  rivayet 
esnas ında belirtmesi ile bilinir ve muahhar olan ın nâsih olduğuna 
hükmedilir Bu konuda bir örnek, CM ı ir İbn cAbdillah' ın Sunen sahip-
leri tarafından da nakledilen ş u sözüdür: "Hazreti Peygamberin (ate ş te 
piş irilmiş  ş eylerin yenilmesi halinde abdestin yenilenip yenilenmiyece ğ i 
hususunda) iki emrinin sonuncusu, abdestin terki, (yani yenilenmes;ne 
gerek olmadığı ) ş ekilinde idi" 1043 .  

Cabir'den rivayet edilen bu söz, konu ile ilgili abdest hususunda 
Hazreti Peygamberin iki tatbikat ı  olduğunu, birincisinde, ate ş te pi ş i-
rilmi ş  ş eylerin yenmesi halinde abdestin bozulmu ş  olduğuna hükmederek 
yeniden abdest ald ığı nı  ve bunu emretti ğ ini, ikincisinde ise, abdestin 
bozulmayaca ğı na hükmederek yeniden abdest alman ın gerekmedi ğ ini 
ve bunu emretti ğ ini gösterir. Filhakika birincisi ile ilgili çe ş itli rivayet-
ler vard ır. Bu rivayetlerden birisinde Hazreti Peygamber ş öyle buyur- 
muş tur: "Ate ş e değ en ş eylerden (yedi ğ iniz zaman) abdest ahn ız"'044 . 

Daha sonraki bir sunnet ile Hazreti Peygamber, bu emri de ğ iş tirmiş  
ve kendisi de ate ş te pi şmiş  bir ş ey yediğ i zaman yeniden abdest almak 
lüzumunu hissetmemi ş tir. Bu husustaki rivayetler de abdest alman ın 
lüzumunu belirten rivayetlerin hemen akabinde "ruhsat" ile ilgili bab-
larda zikredilmiş tir. Yukar ıda iş aret etti ğ imiz CMı ir'in sözü ise, bu iki 
değ iş ik tatbikattan muahhar olan ını  bildirerek nâsih olan ın anlaşı l-
masım k olaylaş tırmış tır. 

Birbirine z ıt manâlarda varid olan iki hadis aras ında s ıhhat yö-
nünden e ş itlik bulunmas ı  dolayısı  ile herhangi birinin tercih edilememesi, 
te'vil ve teliflerinin mümkün olmamas ı  ve yukar ı da iki şıkta iş aret 
ettiğ imiz nesli keyfiyetinin de hadis metinlerinden aç ık bir ş ekilde an- 

1042. Hadisin çe ş itli rivayetleri için bkz. Muslim, Şahiti, III. 1584-1585. 
1043. Hadis için bkz. Ebû DSVûd, Sunen, I. 43; en—Nesn, Sunen, I. 108; et—Tirmizl, Sunen, 
I. 119-120. 

1044. Muslim, Şahiti, I. 272-273; Eb ıl Drıviid, Sunen, I. 43-44; en—Nes'al, Sunen, I. 105-106; 
Sunen, I. 114-115; 1bn W ıee, Sunen, I. 178. 
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la şı lamaması  halinde, hadislerin Hazreti Peygamberden vürûd etti ğ i 
tarihler ara ş tırılır ve son vârid olan hadisin nâsih olduğuna hükmedi-
lir. Bu konuda gösterilebilecek bir örnek, ş eddâd İbn Evs hadisi ile 'Ab-
dullah İ bn `Abbas hadisidir. Ş eddâd, Hazreti Peygamberden ş u hadisi 
rivayet etmi ş tir: "Hacamat yapan da yapt ıran da oruçlar ını  bozrnu ş  
olurlar" 1045. İbn (Abbâs ise rivayetinde "Hazreti Peygaberin oruçlu ve 
ihramlı  iken hacamat yapt ırdığ mı" bildirmiş tiri°46. 

ş eddâd İ bn Eves ve İ bn (Abbâs' ın habeleri aras ında aç ık bir te-
nakuzun bulunduğu görülmektedir. Hazreti Peygamber, ş eddâd riva-
yetine göre, oruçlu iken hacamat yapt ırmayı  menetmi ş , hem hacamat 
yapt ıran ın, hem de hacamat yapan ın oruçlarm ın batıl olaca ğı nı  bildir-
mi ş tir. İ bn (Abbüs'tan gelen di ğer rivayette ise, Hazreti Peygamberin 
oruçlu olduğu halde hacamat yapt ırdığı  anlaşı lmaktad ır. Bu iki hadis 
aras ında bir nesh keyfiyetinin bulundu ğuna şüphe yoktur. Ancak 
önemli olan husus, bu iki haberden hangisinin nâsih, hangisinin mensûh 
oldu ğunu tesbit etmektir; bu da haberlerin vürûd tarihlerinin tesbiti 
ile mümkün olabilir. 

Filhakika Ş eddâd'tan gelen ayn ı  konu ile ilgili bazı  rivayetlerde, 
Hazreti Peygamberin Fetih senesinde, yani Hicretin sekizinci senesinde 
oruçlu iken hacamat ı  menettiğ i belirtilmektedirt° 47 . 

İbn tAbbâs' ın sözü ise, kendisinin ihraml ı  olduğu halde Veda hac-
cında, yani onuncu senede Hazreti Peygamberin refakatinde bulundu-
ğunun bilinmesi dolay ı s ı  ilet"' Ş eddad' ın rivayetinden muahhard ır ve 
bu sebeple nâsih olan da budur. 

İ ki z ı t hadis aras ında neshin bilinmesi, bazan da icmâc yolu ile müm-
kün olur. Ş üphesiz icâmâcm neshedici bir vasf ı  yoktur. Bununla bera-
ber uleman ın iki z ıt haberden birinin nâsih, di ğerinin mensâh olduğu 
görüş ü üzerinde baz ı  karinelere istinaden ittifak etmeleri, neshin bilin-
mesinde yard ımcı  olabilmektedir. Eb ıl Dâvild ve et—Tirmizi tarafından 
nakledilen bir Mucâviye hadisi buna bir örnek te şkil eder. Bu hadiste 
ş öyle denilmi ş tir: "Her kim sekir verici içki içerse, onu sopa (celde) ile 
dövünüz. E ğer dördüncü defa yine içmekte devam ederse öldürünüz"' 049. 

1045. Hadis için bkz. 	 Sa)." II. 236-237; Ebii Diiviid, Sunen, I. 552-553; et—Tir- 
mizI, Sunen, III. 144-145; İ bn Mâce, Sunen, I. 515. 
1046. Bkz. el—Bubiirl, Ş ahiti, II. 236-237; VII. 14-15; Muslim, Ş ahiti, II. 862; Ebii 
Sunen, I. 553-554; et—Tirmizi, Sunen, III. 146; İbn Mrıee, Sunen, 1516. 

1047. Bkz. 	 4tilüfu'l—hadis (Kitiibu'l—Umm'un kenar ında), VII. 237; el—HEtziml, 
s. 139; es—Suyikti, Tedrib, s. 383. 

1048. Es—Suyrıti, Teddb, s. 383. 

1049. Hadis için bkz. Eb ıl Dâvnd, Sunen, II. 473-474; et—Tirmizi, Sunen, IV.49; İbn Mace, 

Sunen, II. 121. 
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Et—Termizi ise, Câbir'den gelen bu rivayete i ş aretle "Hazreti Pey-
gambere dördüncü defa içki içmi ş  bir adam getirildi ğ ini, Peyamberin 
onu dövdüğünü, fakat öldürmedi ğ ini" ilâve etmiş , aynı  zamanda 
öldürülmiyeceğ i hususunda icma` hasıl olduğunu belirtmi ş tir1050. 

Hadislerin nâsih ve mensühuna dair zikretti ğ imiz bu örnekler, 
konunun hadis tarihinde ne derece önemli oldu ğunu gösterme ğe yeter-
lidir. Hadisleri bu yönleri ile bilmeden onlardan hüküm ç ıkarmak, 
yahut fetva vermek mümkün de ğ ildir. 

NUZÜL— (Uluvv'un karşı tı  olan nuzül, bir hadisi rivayet eden 
en son râviyi o hadisin kayna ğı na en çok râvi say ı sı  ile ulaş tıran isna-
dın keyfiyetidir. Nâzil denilen bu çe ş it isnadlar, baz ı  hallerde tercih 
edilmiş  olsalar bile, Hazreti Peygambere yak ınlığı  gösteren sahlh ült 
isnadların aş ağı sında kabul edilmi ş lerdir (bkz. NAzil). 

1050. Bkz. 	 Sunen, IV. 49. Keza en—Nevevi de, Muslim'in Ş alftlly'i üzerine yazd ığı  
ş erhinde, yukarıda zikredilen hadise istinaden öldürülmesi görü şünü savunan bir taifeye itiraz 

ederek "bu görü ş  batıldır; sahabenin ve daha sonrakilerin öldürülmeyece ğ i hususundaki icma.- 

ına muhaliftir; istinad ettikleri hadis mensill ı tur; bir cemaat onun neshine icma' ın delfilet etti-
ğ ini söylemiş tir" demi ş tir. En—NevevI'nin bu konudaki görü şü için bkz. Ş erl; şalAli Muslim, 
XI. 217. 
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BAR Ş— Hadiste yerle ş miş  bir tabir olmamakla beraber, tezyin 
etmek, nak ş etmek, süslemek gibi manâlara gelen rak ş , yazıyı  nokta-
lamak manüs ında da kullan ı lmış t ır. Bu manüda i(camın müteradifi 
gibi görünürse de (bkz. 1[`m) rak ş ' ın i(câmdan daha geni ş  bir manâya 
sâhip olduğu anla şı lmaktad ır. Nitekim es—Suyütrnin 	 isti- 
naden nakletti ğ ine göre, (Ubeyd İbn Eves 	 M ı viye'nin 
önünde bir mektup yazm ış , Mucâviye de ona "ey `Ubeyd, yaz ım rak ş  
et; ben de bir zamanlar Hazreti Peygamberin yan ında iken bana ey 
Muc ıviye, yaz ım rak ş  et, dedi" demi ş ; (Ubeyd'in "yâ Emire'l—mu'- 
minin, yaz ının rak şı  nedir ?" diye sormas ı  üzerine Mu`âviye'nin "her 
harfe kendine uygun noktas ını  ver" ş eklindeki cevab ı , sadece mu`cem 
(noktalı) harflerin noktalanmas ı  değ il, fakat muhmel (noktas ız) harf-
lerin de i ş aretlenmesi manüs ında değ erlendirilmiş tir ı o s ı . Buna göre b , 

cim, la, zel, zCı , şı n, zâd , iı , gayn, fü., Isdf, nin gibi noktalanmas ı  
gereken harflere noktalarm ın kusursuz bir ş ekilde verilmesi nas ıl gerekli 
ise, muhmel (noktas ı z) olan bc-i7, dal, rı , sin, siid, ı t, cayn gibi harflerin 
de, noktal ı  olan, fakat hat yönünden kendilerine benzeyen di ğer harf-
lerden, meselâ bcrn ın cim'den ve /Jtdan; darm zerden; sin'in şı n'dan; 
ş ad'ın z.ad'tan; f ı 'run it'dan ay ırt edilebilmesi için bazı  nokta veya i ş a-
retlerle belirlenmesi zorunlu görülmü ş ; bu suretle noktas ı z olan bu harf-
lere konulacak baz ı  nokta veya i ş aretlerle, o harflerin noktas ı z harf-
lerden olduklar ının belirlenmesi gayesi güdülmü ş tür. 

Bu nokta veya i ş aretlerin kullan ılmas ı  •  üzerinde hadisçiler aras ında 
umumi bir ittifak bulundu ğu anla şı lırsa da, bunun usülü ve ş ekli üzerinde 
böyle bir ittifak has ıl olmamış , herkes kendisine göre bir yol bularak, 
noktas ız harfleri bu yolda belirlemeye çal ış mış tır. Meselâ baz ıları , nok-
tas ı z harfi yazarken, onun noktas ız olduğunu belirtmek için, noktal ı  
benzerinin noktas ını  noktas ızın altına koymuş lardır. Dal harfi, alt ına 

1051. Bkz. es—Suyiiti, Tedrlb, s. 289. 
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konulan bir nokta ile zei'den ay ırt edilmi ş tir' çünkü zerin noktas ı  üst-
tedir. Bunun gibi, şı n'ın üç noktas ı  harfin üstüne de ğ il de altına yazıl-
dığı  zaman, bunun sin olduğu ifade edilmi ş tir. Ancak sin'e delâlet etmek 
üzere bu harfin alt ına konulan üç nokta d ğ iş ik ş ekillerde kullan ı l-
mış t ır. Baz ıları  noktalar ın yan yana ve bir s fta konulmas ı  gerektiğ ini 
ileri sürerken (... gibi), di ğer bazıları , ş ut üz rinde tepesi yukarıda bir 
üçgen meydana getiren (. • .) ş eklin aksine, tepesi a ş ağı  gelecek ş ekilde 
(• ..) sin harfinin alt ına konulması  gerekti ğ ini söylemiş lerdir. 

Ha harfi bu kaideden istisna edilmi ş tir; çünkü tta, üstündeki bir 
nokta ile h ı , bu noktannı  alta konulmas ı  halinde, cim olur. 

Bazıları  muhmel (noktas ız) harflerin alt ına, o harfin küçük ben-
zerini yazm ış lardır. 1.-/cı 'mn alt ına küçük ba, ş ad'm alt ına küçük şad 
yanlış ' gibi. 

Muhmel (noktas ız) harflerin belirlenmesinde kullan ılan bir başka 
usal de, altlar ına konulan noktalar yerine, üstlerine a ğ zı  yukarı  dönük 
yarım hilal konulmas ıdır. Baz ı  eski kitaplarda harf üzerine küçük 
bir hat çizildi ğ i de görülür. Bütün bunlar, hadis kitabetinde harflerin 
ve kelimelerin iltibasa meydan vermeden hadislerin do ğru bir ş ekilde 
yazılmasını  ve okunmas ım sağ lamak için ba ş vurulmuş  dikkat ve titiz-
lik alâmetleridir. 

RAVİ  — Rivayetten ism—i fail manas ında olan râvi, Hazreti Peygam-
berin söz ve füllerini rivayet eden kimse demektir. Rivayette hadisin 
sı hhati, her ş eyden önce, onu nakleden kimselerin güvenilir olmalar ına 
bağ lı  bulunması  dolayı sıyle, hangi tabakadan olursa olsun, hadis riva-
yeti ile me ş gul olan her râvinin hadisi kabul edilen kimselerden olmas ı  
gerekir. Râvinin, hadisi kabul edilen kimselerden olmas ı  ise, belirli 
baz ı  sıfatları  kendisinde cemetmesi ile mümkündür. Bu s ıfatlardan 
herhangi birinin noksan olmas ı  halinde râvi, güvenilir olmak vasf ını  
kaybeder; hadis rivayet etse ve hattâ rivayet etti ğ i hadisler aslında 
sahih olsalar bile, bunlar kendisinden al ınmaz; o hadisleri rivayet eden 
başka güvenilir râviler aran ır. 

Râviyi güvenilir k ılan s ıfatlar ş öyle s ıralanır: 
1. Adalet: Ravinin adil olmas ını  gerektiren bir s ıfattır. Bu sıfat ın bir 

râvide te ş ekkülü bazı  ş artlar ın gerçekle şmesine bağ lı dır. Bu ş artlar: 

a) Ravinin müslüman olmas ı . Müslüman olmayan râviden hadis 
alınmaz. 

b) Ravinin, kendisini fıska götürecek her türlü söz ve fiilden safin' 
olmas ı . Fısk, büyük olsun küçük olsun, günah sayılan fiil ve davranış - 
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lardır. Insan, imanından fedakarl ık yapmad ıkça ve takvas ının heba 
olup gitmesine göz yummad ıkça, "fısk" deniln kötü davran ış larda bu-
lunamaz; fakat ne zaman ki kendisinde bu türlü davran ış lar görülmeğ e 
ba ş lar, iş te o zaman, insan ın takvas ını  yitirdi ğ i , imamnın zedelendiğ i 
anlaşı lır. Böyle bir insan, adalet vasf ını  da yitirmi ş  olaca ğı ndan, hadis 
rivayet edemez; rivayet etse bile kendisinden hadis al ınmaz. 

c) Râvinin mürüvvet sâhibi olmas ı . Mürüvvet, dinin ve dolay ı sı  
ile toplumun, bir insanın muhafaza etmesini zaruri gördü ğü husn—i 
hal ve adab— ı  nefsaniyedir. Toplumun örf ve âdetlerine ayk ırı  hareket 
etmeyi âdet haline getirmi ş  olan bir kimse mürüvvetini yitirmi ş  say ılır. 
Mürüvvetin ihlali, ya ki ş inin akli dengesinin bozuklu ğuna, ya da di-
ninin noksanlığı na delâlet etti ğ inden, böyle kimselerden hadis rivayet 
edilmez (bkz. Muruvvet; keza bkz. `Adalet). 

2. Zabt : Hadis râvisinin güvenilirli ğ ini sağ layan ve adaletten 
sonra râvide bulunmas ı  gerekli sayılan bir s ıfattır. Bu sıfat, umumiyetle 
iki ş ekilde mütalaa edilir ve ravinin h ıfz ından rivayet etmesi halinde, 
rivayet etti ğ i hadisi isnad ı  ile birlikte hiç kusursuz ezberlemi ş , kitab ın-
dan rivayet etmesi halinde, kitab ını  dikkatli bir ş ekilde yazmış  ve kont-
rol etmi ş  olması  ş art ko şulur. Hıfzından rivayet eden râvi, hadisini iyi 
ezberlememi ş , yahut kitab ından rivayet etti ğ i takdirde dikkatl ı  yaz-
mamış  ve kontroldan geçirmemi ş  ise, hataya dü ş mekten, hadisin metin 
ve isnadında takdim ve tehir, yahut tahrif ve tashif yapmaktan kendi-
sini kurtaramaz. Rivayetinde bu çe ş it hatalar ı  görülen kimseler terke 
müstehak olurlar; kendilerinden hadis al ınıp rivayet edilmez. Bunlar ın, 
rivayet ettikleri hadislerle helül ı  haram, haram ı  da helal kılmalarından 
korkulur. 

Burada ş u hususa da i ş aret etmek gerekir: Ravi, hadisi manâ ile 
rivayeyet eden kimselerden ise, hadis metninde de ğ iş tirdi ğ i ve yerlerine 
koyduğu kelimelerin manalar ım iyi bilmesi ve bunlar ı  kullandığı  za-
man hadisin manas ında herhangi bir de ğ iş ikliğ e yol açmamas ı  lazı m-
dır. Mana ile rivayet eden ve hadisin manüs ım değ iş tiren bir râvi gü-
venilir olma vasfım kaybeder. 

3. Akıl ve bülüğ : Hadis râvisinin ak ıl sahibi olması  ve ne rivayet 
ettiğ ini bilmesi lazımdır. Rivayet için asgari ya ş  haddi üzerinde genel 
bir ittifak bulunmamakla beraber, çocuk ravinin temyiz devrine girmi ş  
olmas ı  gerekir. 

İş te, yukar ıda zikrettiğ imiz ş artlar ı  kendisinde cemeden bir râvi, 
hadisi kabul edilen kimselerden say ılır. Bu ş artlardan baz ılarının az veya 
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çok bulunmamas ı  halinde râvi sika olma vasfını  az veya çok yitirmi ş  
ve zay ıf râviler aras ında yer alm ış  olur. 

İ mam e ş —Ş afici, bir hadis râvisinin nas ıl olması  gerektiğ i hususun-
daki görü şünü aç ıklarken, yukar ıda zikretti ğ imiz ş artları  da söz konusu 
ederek ş öyle der: 

"Hadis rivayet eden râvi, dininde sika, hadisinde s ıdk ile mar-af; 
rivayet etti ğ i şeyi bilir (ak ıl), hadisin mana= bozacak lafza vak ıf 
(alı m), hadisi iş ittiğ i ş ekildeki harfleri ile rivayet eder, manâ üzerine 
rivayet etmez (manâ üzere rivayet eder ve manay ı  bozacak lafz ı  da an-
layamazsa helah haram, haram ı , helal yapabilir), h ı fzından veya kita-
bından rivayet ederse haf ız, bir hadisin rivayetinde di ğer hafızlarla 
birleş irse, rivayet etti ğ i hadis di ğerlerinin hadisine uyar, mülâki olduğu 
ş eyhlerden i ş itmediğ i ve sikat ın Hazreti Peygamberden rivayet ettikleri 
hadislere muhalif hadis rivayet etmez ve nihayet isnad ı  Hazreti Peygam-
bere kadar muttas ıl olur ise böyle bir ravinin hadisi kabul edilir 1"2. 

Rİ VÂYET — Hadis ıst ılahında rivayet, sunnetin ve benzeri haber-
lerin nakli ile, bunları  haber verenlere isnad ından ibarettir. Bu tarif, 
bize, rivayetin üç temel unsuru bulundu ğunu gösterir: Birincisi rivayete 
konu te şkil eden sunnet veya benzeri olan haber; ikincisi bu haberi 
kendisine nakledene isnad ile rivayet eden ş ahıs; üçüncüsü de haberi 
kendisine rivayet edenden alan di ğ er ş ahıs. Rivayetin gayesi, her, ş ey-
den önce, Hazreti Peygamberin söz ve fiillerinden ibaret olan sunnetini, 
yahut daha umumi manas ı  ile hadisini, as ırlarca sonra gelecek olan ne-
sillere duyurmak olunca, biraz önce i ş aret etti ğ imiz üçlü unsur sistemi, 
bu duyurma i ş inin en emin yolu olarak ortaya ç ıkar. Nitekim Hazreti 
Peygamberden haberi alan sahabi, bunu Hazreti Peygambere isnad 
ile tabi'iye rivayet etti ğ i gibi, aynı  haberi sahabiden alan tabi'i de, onu, 
kendisine rivavayet eden sahabiye isnad ile tabi'u't—tabi'iye rivayet 
etmi ş ; böylece haberin, Hazreti Peygamberden as ırlarca sonra ya ş amış  
olan bir kimseye ula ş tırılması  mümkün olmuş tur. 

Rivayetin s ıhhati, bu üçlü unsurun sıhhatine bağ lıdır. Üçlü unsurun 
s ıhhati ise, rivayet edilen haberde herhangi bir de ğ i ş iklik yap ılmaması  
ve rivayet eden ş ahsın da haberi kayna ğı na isnad ının sahih olması  ile 
gerçekle ş ir. Bu sebepledir ki hadis ilminde, bir taraftan rivayet edilen 
haberin aslında, hangi suretle olursa olsun, bir de ğ iş ikliğ in yapı lıp ya-
p ılmadığı  incelenirken, bir taraftan da haberi rivayet eden ş ahsın, onu 
kendisine rivayet eden ş ahsa isnadıııı n sıhhati araş tırılmış -tır. Keza 

1052. El-1141b el—Bağdfı dI, el—Kifiiye, s. 23-24. 

371 



haberi rivayet eden ş ahs ın güvenilir olup olmadığı nın ara ş tırılmas ı  da 
rivayetin s ıhhatini tesbit yönünden gerekli görülmü ş tür. Nitekim bu 
ara ş tırma sonucudur ki, metinde vukubulan de ğ iş iklikler sebebi ile 
saz, munker, mdallel, zay ıf hadis çe ş itleri tesbit edildiğ i gibi, mursel, 
munkatı ', muczal ve mudelles gibi isnad ı  zayıf hadisler de belirlen-
miş tir. Ayrıca, telif edilen ciltler dolusu râviler tarihi ile de, hadis ri-
vayeti ile me ş gul olan râvilerin do ğum ve ölüm tarihleri, hal ve me ş -
rebleri, ş eyhleri ve talebeleri, hadis rivayetindeki mevkileri gözler önüne 
serilmiş tir. Bütün bunlar, Hazreti Peygambere isnad edilen haberler-
den sahih olanlar= sakim olanlar ından ayı rt etmek için giri ş ilen faali-
yetlerin sonucudur. 

RİVAYE BI'L—MA(NA— Hadisleri manâ ile nakletmek mana-
sına gelen rivaye bil—ma`na, lafz ile rivayet (rivaye bi'l—lafz)in kar şı tı  
olarak kullanılan bir tabirdir. Hadisçiler aras ında münakaş a konusu 
olan "mana ile rivayet", hadislerin sözlerinde hiçbir de ğ iş iklik yapma-
dan, Hazreti Peygamberin a ğ zından ç ıkan harf ve kelimeleri ile nak-
letme (lafz ile rivayet) nin aksine, hadisi ya k ısaltarak, ya da hadis 
metnindeki kelimelerin müteradiflerini kullanarak, fakat her hal u 
kârda hadisin as ıl mana= bozmadan yap ılan rivayetlerdir. Muham-
med İbn Sirin (O. 110) ve Malik İ bn Enes (O. 179) gibi baz ı  imamlar, 
mana ile rivayete kar şı  gelmiş ler'°", büyük bir ço ğunluk ise, hadisin 
manasım bozmamak ş art ı  ile, değ iş ik lafı zlarla rivayet edilmesinde bir 
beis görmemi ş lerdir. İ mam e ş—Safi% Kur'a= yedi harf üzere inzal 
olunduğunu bildiren hadise istinaden, Kitabullah'm mana bozulmak-
sı zın yedi değ iş ik kıraatla okunmas ı  caiz olduktan sonra, hadislerin de 
aynı  ş ekilde değ iş ik lafızlarla rivayetinin bitarik ı l evla caiz olaca ğı  gö-
rüşünü ileri sürmüş tür° 054 . 

Baz ı  sahabeden gelen rivayetler de manâ ile rivayetin cevaz ına 
delâlet etmektedir: El—Beyhakrnin rivayetine göre Mekl ı  51 ve Ebu'l-
Ezher, sahabi Vâsile İ lınu'l—Eskaca "bize Hazreti Peygamberden i ş it-
tiğ in, içinde vehim, ziyade ve nisyan eseri bulunmayan bir hadis ri-
vayet et" dedikleri zaman, Vâsile onlara, herkesin Kur'ân okudu ğunu, 
pek çok kimsenin onu iyi bir ş ekilde hıfzetmediğ ini ve bu sebeple okur- 

1053. Mesela Malik İbn Enes, Hazreti Peygamberin her hadisinin lafz ı  ile ve rivayet edildiğ i 

ş ekilde naldedilmesi gerekti ğ ini, Hazreti Peygamberden gelmeyen di ğ er haberlerin ise, mana 

üzere rivayet edilmelerinde bir beis görmedi ğ ini söylemiş ; kendisine hadis metninde mantly ı  
bozmayaeak takdim ve tehirler hakk ı ndaki görüşünü soranlara da bunu kerih gördü ğünü söyle-

miş tir. Bu konuda bkz. el—Kifiiye, s. 188-189. 

1054. Es—Suyuti, Tedrlb, s. 312. 
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ken hazan vay, ya da elif ilave etti ğ ini, yahut noksanla ş tırdığı m, oysa 
Hazreti Peygamberden yaln ız bir defa i ş itilen hadislerin rivayetinde bu 
çeş it ilave ve eksiltmelere engel olunam ıyaca ğı m söylemi ş  ve "biz 
size mana üzere hadis rivayet etti ğ imiz zaman, bu sizin için yeter" de-
miş tir"". Feza Câbir İbn `Abdillah Huzeyfe'den "biz çok hadis nakle-
den bir kavimiz; bu sebeple bazan takdim ve tehir yapt ığı mız olur" 
dediğ ini nakletmi ş tir"56. 

Tabilan tabakas ına mensûp bir çok hadisçi de rivayet bil—manay ı  
tecviz etmi ş ; yeter ki takdim ve tehirin, yahut metindeki k ısaltmalarm 
veya ilavelerin kas ı tlı  olarak yap ılmamasını  ve hadisin manasm ın her 
ne surette olursa olsun bozulmamas ını , bu çe ş it rivayetin ba ş lıca ş art-
ları  olarak ileri sürmü ş lerdir. İbn Hacer bu konudaki ihtilâflara i ş aret 
ederek ş öyle der: "Hadisin mana ile rivayetine gelince, bu konudaki 
ihtilaf da me şhurdur. Hadisçilerin ço ğu, mana ile rivayetin caiz oldu ğu 
görüşündedirler ve bu husustaki en kuvvetli delilleri, İ slam ş eriat ının 
yabancı  milletler için kendi dilleri ile izah ının cevaz ı  üzerindeki iemac-
dır. Buna göre, dine taalluk eden bir ş eyin yabanc ı  dile çevrilmesi caiz 
olunca, ayn ı  ş eyin yine arapçaya çevrilmesindeki cevaz evla olur. (Zira 
arapça bir metnin manâ ile rivayeti, yine ayn ı  metnin arapça olarak 
değ iş ik kelimelerle ifade edilmesi, bir bak ıma tercemesi demektir)". 

"Bazılarına göre mana ile rivayet, mufredatta caiz oldu ğu halde, 
murekkebatta caiz de ğ ildir. Baz ılarına göre de, lafızları  hatırlayan ve 
bunlar üzerinde tasarrufa ehil olan kimseler için caizdir. Baz ıları  ise 
dem5 ş lerdir ki: Mana ile rivayet, yaln ız, badisi h ıfzeden, sonra laf ızlarını  
unutan ve sadece mana= hat ırında tutan kimseler için caizdir. Böyle 
kimselerin, hüküm çıkarmak maksad ı  ile, hadisi manen rivayet etmeleri 
lazımdır; fakat lafz ı  hatırlayan kimseler için, bu caiz de ğildir"57. 

İbn Hacer, rivaye bil—mana ile ilgili görü ş  ayrılıklarını  bu ş ekilde 
özetledikten sonra, kendi görü şünü de belirtmek için ş öyle demiş tir: 

"Yukarıdan beri zikrolunan ş eyler, mana ile rivayetin cevaz ve 
adem—i cevaz ına miiteall ık değ iş ik görüş lerdir. Şüphe yoktur ki, bu 
konuda en do ğ ru olanı , tasarrufa gitmeksizin hadisin lafzen rivayeti-
dir. Nitekim el—RAzi. `Iyâz bu konu ile ilgili olarak ş öyle demiş tir: Es-
kiden ve halen, bir çok ravilerde vaki oldu ğu gibi, iyi rivayet etti ğ ini 
zannedip de iyi rivayet etmeyen kimselerin hadise musallat olmamalar ı  
için manâ ile rivayet kap ı sını  kapamak lazımdır""58. 

1055. Aynı  yer. 
1056. Aynı  yer. 
1057. İ bn Hacer, Nuh,betu'l-fiker ş erhi, s. 65. 
1058. Ayn ı  yer. Hadisin manâ ile rivayetini tecviz eden ve etmeyenlerle ilgili haberler için bkz. 

el-Bagdrıdi, 	 s. 188-211. 
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SABIK VE LA. 	- Sâb ı k ve 10115, iki râvinin, aynı  ş eyhten ha- 
dis rivayet ettikleri halde, vefat tarihleri aras ında uzun zaman fark ı  
bulunmas ı  dolayı sı  ile, isnada ulüvv yönünden ayr ı  bir özellik kazan-
dıran ve bu fark ın bilinmemesi halinde isnadda ink ıta bulunduğu veh-
mini uyandıran bir haldir ki, hadis ilminin önemli konular ından birini 
teşkil eder. Baz ı  örneklerle tarife uygun bir aç ıklama yapmak gerekirse 
ş öyle denebilir: 

Muhammed İbn ish4 es-Serrâc, el-Buhârrnin ş eyhlerindendir 
ve Törillin ade ondan rivayet etmi ş tir. Keza Ebu'l-liuseyn Ahmed 
el-Ilaffâf en-Neysâbürl de es-Serrâc'tan hadis rivayet etmi ş tir. Buna 
göre, gerek el-BuhârT ve gerekse el-tlaffâf, her ikisi de es-Serrâc'tan 
hadis aldıklar ı  için onun talebesidirler ve her ikisinin de a ş ağı  yukarı  
aynı  yaş larda olmas ı  gerekir; yahut hiç olmazsa insan böyle dü ş ünür. 
Fakat görülüyor ki el-Buhöri. 256, el-Ijaffff ise 395 (393, 394) senesinde 
vefat etmi ş tir ve her ikisinin vefatlar ı  arasında 139 (yahut 137 veya 
138) senelik bir zaman vard ırw". 

İ bn ş ihâb ez-Zuhri (Ö. 124) Mâlik İ bn Enes (Ö. 179) in ş eyhlerinden 
olmakla beraber, büyüklerin küçüklerden rivayeti kabilinden ez-Zuhri 
de Mâlikten rivayet etmi ş tir. Mâlik'in son ashab ından olan Ahmed 
İbn es-Sehmi'de Mâlik'ten hadis rivayet edenlerdendir ve vefat ı  
259 dur. Buna göre ez-Zuhri ile es-Sehmi'nin vefatlar ı  aras ında 135 
sene vard ırlm. 

Bir ş eyhten rivayette i ş tirak eden iki râvinin vefatlar ı  aras ında bu 
kadar uzun müddetin bulunmas ının sebebi, kendisinden hadis i ş itilen 
ş eyhin, râvilerden birinin ölümünden sonra daha uzun müddet ya ş a 

masıdır. Öyle ki, bazı  küçük ya ş taki kimseler de ayn ı  ş eyhten hadis 

iş itir ve uzun müddet ya ş arlar. Bu suretle ş eyhin, ilk râvinin vefat ın- 

1059. Bkz. es—Suyfıg, Tedrib, s. 438. 

1060. Aynı  yer. 
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dan sonra hayatta geçirdi ğ i müddet ile ikinci râvinin ölümüne kadar 
geçen müddetin toplam ından, iki râvinin vefatlar ı  arasındaki bu uzun 
zaman hasıl olur ı oe ı  

el—Bağdadi, bu konuda es—Sab ı ls ve'l—laiui adım verdiğ i 
bir kitap ı  elif etmi ş  ve bu çe ş it râvileri ve ş eyhlerini göstermi ş tir. 

SABIT— Sabit, makbul haberlerin tavsifinde kullan ılan tabirler-
den biri olup onlar ın sıhhatlerine delâlet ederi° 62 . 

SADIKA— (Bkz. Sahile). 

SADI:1K— Râvilerin tadilinde kullan ılan tabirlerden biri olan sadük, 
İbnu' ş—Salalı 'a göre ikinci mertebede yer al ır ve la be'se bihi derecesin-
dedir. Haklar ında bu tabirlerin kullan ıldığı  bir kimsenin hadisleri, 
ancak itibar maksad ı  ile yaz ıhr; çünkü bunlar, râvinin xabt vasfına 
sahip olduğuna kesinlikle delâlet etmezler. Fakat hadislerinin bir as ıl-
dan rivayet edildiğ i anlaşı hrsa, zabt sıfat ı  kesinlik kazanır ve râvinin 
güvenilir olduğuna hükmedilirw6 a. 

ş adalc tabiri ile, râvinin zabt yönünden zafiyetine delâlet eden ke-
limelerden birinin birlikte kullan ılmas ı , İ bnu' ş—Sa1513'm tertibine göre 
tadilin üçüncü mertebesine delâlet eder. Bunlar: şadakun seyyi'u'l-
14.5, şada lcun lehu evham ve ş adalcun teğayyere lıı rih tabiridir. El-
<Iraki taraf ından ilave edilen şadalcun inş a'allah tabiri ise, dördüncü 
mertebeyi gösterir" 4. 

Ş AHAB' — Hazreti Peygamber devrini idrak etmi ş , müslüman ola-
rak Peygamberi görmü ş , onun sohbetinde bulunmu ş  ve yine müslüman 
olarak ölmü ş  olan kimselere sahabi (ço ğulu: Sahabe) denir. Gerek ha-
dis rivayetinde ve gerekse inanç ve amel olarak İ slam dininin müteakip 
nesillere ö ğretilmesinde ilk kaynak olmalar ı  bakımından sahabenin 
önemi pek büyüktür. Bu sebepledir ki İ slam dini tarihinde her bir sahabi 
üzerinde titizlikle durulmu ş , her birinin tercemesi veya hayat hika-
yesi yazılarak cildler dolusu sahabe tarihleri vücuda getirilmi ş tir. İbn 
Sa`d (Ö. 230) ın et—Tabalcatu'l—Kubra's ı , İbn cAbdi'l—Berr en—Nemeri 
(Ö. 463) nin el— İsticab fi macrifeti'l—a ş l>ab'ı , Ibnu'l—Esir (Ö. 630) in Usdu'l-
gabe fi macrifeti'ş — ş a4abe'si, İ bn Hacer el—cAskalani (Ö. 852) nin el— İş abe 
fi ternyIzi' ş — ş altabe'si, bugün matbu olarak elimizde bulunan ve sahabe 
teracimine tahsis edilmi ş  olan en me ş hur eserlerdir. 

1061. İ bn Hacer, Nuhbetu'l-fiker ş erhi, s. 84. 
1062. Es-Suyini, Tedrib, s. 104. 

1063. Bkz. ibnu's-Ş arâb, `Ularnu'l4adEş , s. 110. 
1064. Es-Suyüti, Tedrib, s. 332. 
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Sahabiler, İ slam dininin korunmas ında, yay ılmas ında ve müteakip 
nesillere ö ğ retilmesinde ve yine bu gayeler u ğ runda Hazreti Peygam-
berle birlikte omuz omuza dövü ş erek hayatlar ını  feda etmekte müslü-
manlar ın en hayırlı  nesli olarak kabul edilmi ş lerdir. Nitekim bu husus, 
Hazreti Peygamber taraf ından da ifade edilmi ş  ve "Ummetimin en 
hayırlısı  benim muas ırlarımdır..." denilmiş tir"65 . Kur'an! Kerimde de 
sahabilerin söz konusu edildi ğ ine şüphe olmayan baz ı  ayetler yer al-
mış tır. Bunlardan baz ılarının meali ş öyledir: 

"Siz, insanlar için ç ıkar ılmış  en hayırlı  ümmetsiniz; iyiliğ i emr, 
kötülükten nehyedersiniz; Allah'a inamrs ımz" 1066. 

"Biz sizi iş te böylece, insanlara, Rasül de size bir nümtine olsun 
diye vasat (adil ve güzide) bir ümmet k ıldık""". 

"Mü'minler, a ğaç alt ında sana bey`at ettikleri vakit, Allah onlar-
dan razı  olmuş tu ve onlar ın kalplerindekini bildi de onlara huzur ve 
yakın bir zafer verdi" 1068. 

"Muhacirün ve Ensardan ileri ve evvel gelenler ve iyilikte onlara 
tabi olanlardan Allah raz ı  oldu; onlar da Allah'tan raz ı  oldular" 1069. 

"(0 mallar), yurtlar ından ve mallar ından uzakla ş tırılan fakir 
Muhacirlere aittir. Onlar, Allah' ın yalnız fazl ve r ızas ını  isterler, Allah'a 
ve Rasülüne yard ım ederler; i ş te gerçek sad ık bunlard ır"'"°. 

Hazreti Peygamberin islam dinini ilk defa tebli ğ  etme ğe baş ladığı  
yerin Mekke oldu ğu malümdur. İ lk tebliğ le birlikte Hz. liadice, Ebü 
Bekr, `Ali Ibn Ebi Tülib, Bilül el—Habe ş i, Zeyd İbn Rarise müslüman 
olmuş lar, bunlar ı  diğerleri takip etmi ş tir. Müslümanların giderek ço ğ al-
mas ı  Mekkeli müş rikler için .büyük bir endi ş e kaynağı  oluyordu. Ata-
larından kendilerine intikal eden mü ş rik inanç ve adetlerini kaybetmek, 
reislerinin itibar ve mevkilerini elden kaç ırmak korkusu, onlar ı , İ slam 
dininin yayılmasını  önlemeğe ve mülümanlara akla gelmedik i şkence-
leri yapmağa sevketti. Nihayet bu i şkencelerin tahammül edilmez bir 
hal almas ı  üzerine, Hazreti Peygamber, müslümanlarla birlikte Mekke-
den ayrıldı  ve Medine'ye hicret etti. Bu s ırada Medine, daha önceleri 
Hazreti Peygamberle temasa geçerek islam' ı  kabul etmi ş , dinin ya- 

1065. Bkz. el—BubAri, Ş ahiti, IV. 189. 

1066. .711—i 'Imr5n sûresi, 110. 

1067. Bakara süresi, 143. 

1068. Feth süresi, s. 18. 

1069. Tövbe süresi, 101. 

1070. 1.1asr süresi, 8. 
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yılmasında emeğ i geçmi ş , Mekkeli müslümanların 'Medine'ye hicret 
etmeleri halinde onlara kucak açmaya ve yard ım etmeye söz vermi ş  
müslümanlar ın bulunduğu bir ş ehirdi. Gerçekten Mekkeli müslümanlar, 
Medine'ye hicret ettikleri zapan Medineli müslümanlar taraf ından büyük 
bir sevgi ile kar şı landılar; Medineliler, onlara akla gelebilecek her çe ş it 
yardımı  yapmaktan geri kalmad ılar. Böylece, Hazreti Peygamberin 
sahabileri, hicretle birlikte, iki isim alt ında toplanm ış  oldular. Birisi, 
herkesten evvel müslüman olup, çe ş itli tehdit ve i şkencelere ald ırmadan, 
yılmadan, Islâ ıln uğ runda mücadele eden, vakti zaman ı  gelince de mal-
larım, yurtlar ını , hattâ hazan müslüman olmayan ana ve babalar ını , 
yahut eş lerini ve çocuklar ını  terkedip Medine'ye hicret eden ve bu se-
sebeple Muhâcir (ço ğulu: Muhâcirân) diye adland ırılan müslümanlar; 
diğeri de Mekke'den muhaceret eden müslümanlara evlerini, mallar ını , 
iş lerini, tarlalar ını  ve hattâ bo ş ayıp serbest b ırakt ıkları  e ş lerini vererek 
yard ım ellerini uzaktan ve bu sebeple An ş ârl (ço ğulu: An ş âr) ad ı  verilen 
Medineli müslümanlard ır. 

Kur'ânı  Kerim Muhacirlerden sözederek ş öyle buyurur: 

"Inanan, hicret eden ve Allah yolunda mallar ı  ile, canlar ı  ile sa-
vaş anların Allah katında dereceleri daha büyüktür. İş te kurtulu ş a 
erenler bunlard ır" 1071 .  

"Onlar ki inand ılar, hicret ettiler; Allah yolunda sava ş tılar; iş te 
bunlar Allah' ın rahmetini umarlar. Allah ba ğış layan, çok merhamet 
edendir"'°72. 

"...Hicret edenler, yurtlar ından ç ıkarılanlar, yolumda i şkence 
edilenler, vuru ş anlar ve öldürülenler . Elbette onlar ın günahlarını  
ör tece ğ im ve onları  altlarmdan ırmaklar akan cennetlere sokaca ğı m. 
(Yaptıklarına) Allah katında bir kar şı lık olarak (bu nimetleri verece ğ im). 
Karşı lıkların en güzeli Allah katındadır"'°". 

"O mallar hicret eden fakirlere aittir ki (onlar) yurtlar ından ve mal-
larmdan sürülüp ç ıkarılmış lardır; Allah'ın lütuf ve rizas ını  ararlar; 
Allah'a ve Rastilüne (canlar ıyle mallarıyle) yardım ederler. İş te doğ ru 
olanlar onlard ır ”1074.  

Kur'âm Kerimde Ansar hakk ında nâzil olmu ş  âyetler de vard ır. 
Bunlardan baz ılarımn mealleri ş öyledir: 

1071. Tövbe süresi, 20. 

1072. Bakara süresi, 218. 

1073. Al—i cImrön süresi, 195. 

1074. Ijaşr süresi, 8. 
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"Muhacirlerden önce Medine'ye yerle ş miş  ve imana sar ılmış  olan 

müslümanlar, kendilerine hicret edip gelenleri severler ve onlara verilen 
(ganimet) lerden ötürü kalplerinde ona kar şı  ihtiyaç duymazlar. Kendi-
leri ihtiyaç içinde olsalar bile, (hicret eden yoksul karde ş lerini) öz can-
lar ına tercih ederler. Kim nefsinin cimrili ğ inden korunursa, i ş te onlar 
umduklarma erenlerdir"°° 75 . 

"Onlar ki inand ılar, hicret ettiler. Allah yolunda sava ş t ılar. Onlar 
ki (hicret edip gelen mü'minleri) bar ındırdı lar ve onlara yard ım ettiler 
i ş te gerçek mü'minler onlard ır. Onlar için ba ğış  ve bol r ı zık vardır"76. 

Kur'âm Kerimde, Allah Ta'alâmn medh u senas ına mazhar olan 
Muhacirün ve Ansar ın, kısacas ı  Hazreti Peygamberin sahabilerinin 
faziletleri daha sonraki müslümanlarla k ıyaslanamayacak kadar üstün-
dür. Bu sebepten sahih hadis kitaplar ı , onlar ın faziletlerine ayr ı  bölüm-
ler tahsis etmi şler ve bu faziletleri ayr ı  ayrı  belirtmi ş lerdir°°77 . 

Hazreti Peygamberin hadisleri daha sonraki nesillere sahabiler 
taraf ından nakledilmiş tir. Ancak, ş unu hemen belirtmek gerekir ki sa-
habilerin hepsi hadis nakli ile me ş gul olmu ş  değ ildir. Hadisler üzerinde 
ş üphe izhar edenler, yahut hadislerin güvenilir olmad ığı nı  ileri sürenler, 
sanki bütün sahabiler hadis rivayet etmi ş  gibi, bunlar aras ı nda çc ğu-
nun cahil, ne söyledi ğ ini bilmez ve bu sebeple rivayet ettikleri hadis-
lerde pek çok hata yapan kimseler bulundu ğunu söylerler ve bunun, 
hadislerin reddi için yeterli bir sebep oldu ğunu ileri siirerler. Oysa biraz 
önce de iş aret etti ğ imiz gibi, 100 bin civarındaki sahablms aras ında ha-
disle me ş gnl olanlar ın sayısı  çok azd ır ve bu azdık, kanaat ımı zca, hadis-
lerin s ı hhati icin sa ğ lam bir garanti te şkil eder. Çünkü bu, hadisin, daha 
sahabe devrinde bir ihtisas dal ı  olarak belirdiğ ini ve bununla yaln ı z 

gücü ve kaabiliyeti bulunanlar ın me ş gul olduklarını , bunun dışı ndaki-
lerin bu sahaya el atmad ıklarmı  gösterir. 

Hadis rivayet eden bütün sahabilerin hadislerini Musned adlı  
eserinde toplad ığı  söylenen Bak ıy İbn Mabledi°79, 1300 sahabi ismi zik-
retmi ş i ir yani ona göre hadis rivayet eden sahabilerin say ı sının 1300 
olduğu anlaşı lmaktadır. ibnul—Cevizi ise, ayn ı  esere istinaden 1060 
sahabi zikrederl° 8°. 1300 sahabiden 1000 inip en çok iki ş er hadis rivayet 

1075. Hasr sfuesi, 9. 

1076. EnfOl soresi, 74. 

1077. Mesela bkz. el-BuhOri, Şablb (KitObu fezO'ili asbiibi'n-Nebiyy s.a.s., bObu menak ıbi'l-

Muhleirin ve fazlihim), IV. 189-221; (bObu menOkibi'l-Engir) IV. 221-230. 

1078. Bkz. es-Suyi-41, Tedrib, s. 405-406. 

1079. Bkz. Ahmed M. Ş Okir, el--B ıVis ıel-hagş , s. 210. 

1080. M. Zubeyr Şuldiki, Hadis Edebiyat ı  tarihi, s. 41. 
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ettiğ i gözönünde bulundurulursa, geride kalan 300 sahabinm hadisle 
me ş gul olduğu söylenebilir. Halbuki bu 300 sahabiden de yaln ız yedi 

kiş i binin üstünde, yalnız dört ki ş i 500 ün, yaln ız 27 kiş i de 100 ün üs-

tünde hadis rivayet etmi ş lerdirl"i. Bu rakamlar, 100 bin civar ındaki 

sahabi aras ında ne kadar az kimsenin hadisle me ş gul olduğunu gös-

terme ğ e yeterlidir. Bugün bile bir ülkenin kalabal ık nüfusuna rağmen 

çeş itli ihtisas dallarma intisab etmi ş  olanlar, say ıca çok azd ır ve bun-

lar, kendi aralar ında farkl ı  derecelerde olsalar bile, kendi sahalarmda 
diğerlerine nisbetle otorite say ı lırlar. 

Binin üstünde hadis rivayet etmekle ş öhret kazanan yedi sahabi 
muk ş irün ad ı  ile anılmış tır. Bunlar 5374 liadisle Ebü Hurayra, 2630 
hadisle (Abdullah İbn `Ömer attüb, 2286 hadisle Enes İ bn 

Malik, 2210 hadisle Ummu'l—mu'minin `A'iş e, 1969 hadisle İ bn <Ab-

bâs, 1540 hadisle Câbir İbn <Abdillah ve 1170 hadisle Ebü Said el-
Iludri'dir. Bu yedi ki ş i dışı nda kalan ve binin alt ında hadis rivayet eden 
sahabilere de mulc ı llfin denilmiş tir. 

Sahabiler, yukar ıda meallerini zikretti ğ imiz Kur'ân âyetlerinden 
de anla şı ldığı  gibi, Allah Ta<ülâmn tezkiye ve tadiline mazhar olduklar ı  
için hadis rivayetinde addedilmi ş lerdir; yani Hazreti Peygamberin 
hadisinde yalan söylemezler, tashif ve tahrif yapmazlar. Nihayet on-
ların da birer be ş er olmaları  itibariyle bazan unutkanl ık ı lletine maruz 
kald ıkları  ve hataya dü ş dükleri görülse bile, bu onlar ın rivayet ettik-
leri hadislerden şüpheye dü ş mek için bir sebep te ş kil etmez. Esasen bu 
çeş it hatalar, hadisler üzerinde titizlikle duran di ğer sahabilerin i ş aret 

ve ihtarlar ı  ile düzeltilmiş lerdir. Cerh ve tadil kitaplar ında fazla yekün 

tutmayan bu çe ş it olaylara zaten i ş aret edilmi ş tir. Baz ı  kimselerin, bü-
tün ömürlerini ve bütün mesailerini sahabilerin tenkidine ay ırmaları , 

bu ulu neslin sanki bütün ya ş ayış larını  yalan üzerine bina etmi ş  gibi 
onlar ın yalanlar ını  ara ş tırmayı  gaye edinip de bir şey bulamadıkları  
halde yine de dil uzatmaktan geri kalmamalar ı , İ slam düş manlığı ndan 

başka bir ş ey değ ildir. 

Sahabe aras ında kendilerine dam şı lan ve görü ş leri alınan dört 
<Abdullah vard ır ki bunlar, <Abdullah İ bnu'z—Zubeyr, <Abdullah İ bn 
`Abbas, <Abdullah İ bn <Omer İ bnil—Hattüb ve 'Abdullah İbn (Amr 

ibni'l—(As olup hepsine birden (AbMile, bunların ittifak ettikleri görü ş e 

de bavlıt denilmiş tir. Fetva vermekle ş öhret kazanmış  olan 

sahabiler ise, `Ömer ibnu'l—ljattâb, (Ali İ bn Ebi Tâlib, 'Abdullah 'bn 

1081. Ayni eser, s. 41-45. 	. 
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Mestüd, (Abdullah İ bn <Omer, 'Abdullah İ bn `Abbüs, Zeyd İbn Sübit 

ve Ummu'l—mu'min ın 

Hazreti Peygamber, Mekke'den Medine'ye hicretini müteâk ıp 
Medine'de inş a ettiğ i mescidin geri bir kö ş esinde üstü örtülü bir de göl-
gelik yapt ırmış tı . Bu gölgelik, daha çok, fakir sahabilere tahsis edil-
miş ti. Bunlar, ziraat veya ticaret gibi me ş gul olabilecekleri bir geçim 
kaynağı  olmayan, fakat vakitlerinin ço ğunu Hazreti Peygamberin hiz-
metinde geçiren ve bu sebeple Kur'ân ve hadis ö ğ renen sahabilerdir. 
Geçimlerini, hali vakti yerinde olan sahabilerin verdikleri yiyeceklerle 
temin ediyorlar, geceleri de ayn ı  gölgelikte bar ınıyorlardı . Bu gölgeliğ e 
" Ş uffe" ad ı  verildiğ i için, burada bar ınan sahabilere Ehlu'ş — Ş uffe veya 
A ş babu'ş — Ş uffe adı  verildi 1 083 . Ebü Hurayra, Ebü Zerr el—G ıfürl. ve Vüsile 
Ibnu'l—E ş kac Ş uffe ehlinden olan me şhur sahabilerdir. 

Hazreti Peygamber taraf ından cennetle teb ş ir olunmu ş  on sahabi 
vardır. Bunlara (A ş ere—i Mube şş ere (el—cAş aratu'l—Mube şş era) denil-
mi ş tir. Bunlar, ilk dört Halife Ebü Bekr, `Ömer, (O ş mün ve (Ali ba ş ta 
olmak üzere Talha İbn <Ubeydillah, ez—Zubeyr Ibnu'l—(Avvünr, (Abdur-
rahman İbn (Avf, Sa(d İ bn Ebi Vakkü ş , (Ubeyde Ibnu'l—Cerrüh ve Sa-
id İ bn Zeyd' tir1984 . 

Sahabiler, İ slam dininin yayı lmasında ve Allah isminin yüceltil-
mesinde Hazreti Peygamberle birlikte mücadele etmi ş , müş riklerin te-
cavüzlerine ve çe ş itli işkencelerine sab ırla göğüs germiş  kimselerdir. 
Bu sebepledir ki Allah Ta(ülü, yukarıda meallerini zikretti ğ imiz âyetleri 
ile onları  medhetmi ş  ve onlardan raz ı  olduğunu bildirmiş tir. Ancak şunu 
unutmamak lüzımdır ki, Allah Ta'âlân ın bu tebcili genel anlamdad ır 
ve sahabilerin hepsinin de fazilet yönünden ayn ı  derecede olduklar ına 
delâlet etmez Çünkü biz, Hazreti Peygamberi bir defa da olsa müslü-
man olarak gören, k ısa bir süre için onunla sohbet eden ve yine müslü-
man olarak ölen kimseleri de sahabeden sayar ı z. Bunlar, Hazreti Pey-
gamberle birlikte gazvelere kat ılmamış , müş riklerin tecavüzlerine ve 
işkencelerine maruz kalmam ış , hicret me ş akkatine katlanmamış  olsalar 

bile yine sahabi ismine lây ık olmuş lardır. Fakat bu gibilerle, islâm' ın 

bidayetinden itibaren Hazreti ,Peygamberin yan ından ayr ı lmamış , 
onunla birlikte mücadele etmi ş , tecavüze uğramış , malını  mülkünü, 
evini bark ını  terkederek Medine'ye hicret etmi ş , bütün gazvelere katil- 

1082. Ibnu's—Ş alah, • ıllrımu'l4adiş , s. 266; es—Suyiltl, Tedrib, s. 405; Ahmed M. Ş rıkir, 

s. 213. 

1083. Ş uffe ehli hakkında baz ı  hadisler için bkz. 	 Ş ahiti, I. 113-114; 149-150. 

1084. Bkz. 	 .54113, IV. 195-196; VII. 123; VIII. 96-97, 136. • 
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rmş , gazi yahud ş ahld olmu ş  sahabiler aras ında elbette fark olmak ica-
beder. İş te bu sebepledir ki, hepsi de sahabi olarak Allah' ın kendilerin-
den ho ş nud olduğu kimseler olmakla beraber baz ıları  bazdar ından üstün-
dür. ilı nu' ş—Salah bu konuda ş öyle demiş tir: "Sahabilerin efdali Ebü 
Bekr, sonra `Ömer, sonra selefin büyük ekseriyetine göre (Osman, sonra 
da (Ali'dir. Ancak ehl—i sunnetten olan Küfeliler (Alryi 'Osman'a 
takdim etmiş lerdir. Bunlardan Sufyan es—Sevri'nin de görü ş ü bu idi; 

fakat sonradan bu görü ş ten rücü e-,miş  ve (Osman' ı  (Ali'nin önüne 
almış tır. 'Osman' ın (Ali'ye takdimi görü ş ü, bütün hadis ve sunnet ehli 
mezheblerinde yerle ş miş  olan görüş tür. Sahabilerin grup olarak üstün 
olanları  ise, önce dört halife, sonra (A ş ere—i Mubaşş ere'den olan di ğ er 

altı  sahabi, sonra s ıras ı  ile Bedr gazvezine kat ı lanlar, Uhud'a kat ılanlar 

ve 1Judeybiyede R ı zvan bey'atinde bulunanlard ır""" 

Hafı z İbn Kes'ir ise ş öyle demiş tir: "Sahabenin efdali, hatta bütün 
insanlar ın efdali, enbiyalardan sonra, Ebu Bekr I3alifetu Rasüli'llah 
(s.a.s.) dır. Hazreti Peygamberi herkesten önce tasdik etti ğ i için şı ddik 
diye isimlendirilmi ş tir. Sonra cOmer, sonra 'Osman, sonra da (Ali'dir. 
Bu, bütün Muhacirün ve Ensar ın görüşüdür. Nitekim cOmer, kendi-
sinden sonraki halife için alt ı  kiş ilik bir şüra kurup da, i ş i bu ş ûraya 
havale ettiğ inde, seçim `Osman ve (Ali üzerinde dü ğümlenince, `Abdur-
rahman İbn (Avf, geceleri ile birlikte üç gün, evdeki kad ınlara, mektep-
teki çocuklara sormu ş , onlardan hiçbirinin bir ba şkasını  (Osman'a tak-
dim ettiğ ini görmemiş tir. Bunun üzerine o da cOsman' ı  (Ali'ye takdim 
etmiş  ve halifeliğe onu getirmi ş tir. Bu sebepledir ki ed—Darakutni, her 
kim (Alryi 'Osman'a takdim ederse Muhacirün ve Enesar ı  yaptıkları  
iş ten dolayı  kötülemiş  olur, demi ş tir. Bununla beraber ehl—i sunnetten 
olan baz ı  Klifelilerin (Alryi `Osman'a takdim etmeleri hayret verici- 
dir 
	

9, 1086 .  

Sahabilerin birbirinden farkl ı  dereceleri bulunmas ına ra ğmen, 
İ slam dini tarihinde hepsinin de müstesna yeri vard ır. Allah cümlesin-
den raz ı  olsun. 

SAI.IIFE — Hadis ıstılahında sabife tabiri, genellikle Hazreti Pey-
gamber ve ashab ı  devrinde yaz ılmış  olan küçük çaptaki hadis kitap-
ları  hakkında kullanılmış tır. Mesela (Abdullah İbn (Amr ibni'l—qs-
tan nakledilen bir haberde onun ş öyle dedi ğ i görülür: "Rasülullahtan, 
i ş ittiğ im hadisleri yazmak için izin istedim; bana izin verdi ve ben de 

1085. Bkz. ct/h7mu'1—badiş , s. 268-269. 

1086. Bkz. Ilyi ş tsru 	 s. 206-207. 
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bu ş abife'yi yazd ı m""s7 . Aynı  sahife hakkında Mueâhid de ş unları  söy-
lemi ş tir: "(Abdullah İbn 'Amr'in yan ına girdim. Ba şı nın alt ındaki 
sahifeye bakmak istedi ğ im zaman bana engel oldu. Ona, kitab ını  ben-
den niçin gizliyorsun, dediğ imde: Bu, Rasab ı llahtan i ş ittiğ im Sahife 
ş adıka'dır. Benimle Hazreti Peygamber aras ında hiçbir vas ı ta yoktur. 
Kitabullah ve bu Sahife, benim için kesin olduktan sonra, art ık ba şka 
ş eyler beni ilgilendirmez" 1088. 

Hazreti Peygamber devrinde baz ı  sahifelerden söz edilmesi, hadis 
yazma i ş inin onun hayatında ba ş lamış  olduğ una delâlet eder. Nitekim 
(Abdullah İ bn 'Anar, Sadı lca ad ını  verdiğ i hadis sahifesini, Hazreti 
Peygamberin kendisine izin vermesinden sonra yaznal ş °°89  ve onu büyük 
bir titizlikle korumuş tur. (Abdullah'm vefat ından sonra ayn ı  sahife 
onun torunlarına intikal etmi ş  ve onlar taraf ından rivayet edilmi ş tir. 
Ahmed İ bn Hanbel'in Musned'i gözden geçirilecek olursa, (Arıtr İbn 
Su<ayb, (an Ebihi, can Ceddihi (`Abdullah İbn cA ınr) isnadı  ile pek çok 
hadisin nakledilmiş  olduğu görülecektir ki, hadisçilerin ittifak ettikleri 
görü ş e göre, bu hadislerin hepsi de ad ı  geçen sahifedendirw 9°. 

Sahife sahibi ba şka sahabiler de vard ır. Bunlardan biri, me şhur 
sahabi Câbir İbn `Abdillah'tır. Katâde İbn Dicâme'nin hafıza kudretin-

den bahsedilirken, "ona Câbir'in Sahifesi ( ş ahifetu Câbir) bir defa 
okununca Katâde'nin sahifede bulunan hadisleri hemen h ıfzettiğ i" 
nakledilir'°9 '. Ne var ki, baz ı  haberlerden anla şı ldığ ma göre bu sahife 
bizzat Câbir taraf ından de ğ il, fakat onun talebelerinden Suleymân 
İ bn Kays el—Ye şkuri taraf ından yazılmış , Câbir'in hadislerini ihtiva 
etmesi dolayı sı  ile de Salgetu Câbir (Câbir'in Sahifesi) ad ı  ile ş öhret 
kazanm ış tı r. İbn Ebi aç ıkladığı na göre, Suleymân İ bn Kays 
el—Ye şkuri, Câbir  ile uzun müddet beraber bulunmu ş , ondan hadis 
i ş itmi ş  ve bir de sahife yazm ış tır. Suleymân' ın vefat ından sonra bu 
sahife ailesinde kalmış tır. Ebu'z—Zubeyr, Ebû Sufyân ve Ş agoi, Câbir-
den hadis dinlemi ş  ve rivayet etmi ş lerdir. Fakat ondan rivayet ettikleri 
hadislerin ço ğu bu sahifedendir. Keza Katâde de ayn ı  sahifeden riva-
yet etmiş tir" 1092. Ahmed İbn Harıbel ve El—tlatlb el—Ba ğcildi'nin ver-

dikleri bir haber de ş öyledir: "Suleymân el—Ye şkuri'nin anas ı  bir kitap 

1087. İ bn Sa`d, Tabaldı t, VII. 2, 189. 

1088. Aynı  yer. Keza bkz. ez—ZehebI, Tarlhu'l—İslam, III. 38. 

1089. Bu konuda daha geni ş  bilgi için bkz. 

1090. Bu konuda daha geniş  bilgi için bkz. Talât Koçyi ğ it, Hadis tarihi, s. 44-48. 

1091. Ez—Zehebi, Tezkire, I. 116; Tttrittu'l— İslam, IV. 296. 

1092. Kitiibu'l—terk ve (t—ta<C111, II. 1, 136. 
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getirir. Bu kitap, Katüde, Ehü Bi ş r, Hasan ve Sübit'e okunur. Hepsi 
de bu kitaptan rivayet ederler; fakat Sübit yaln ız bir hadis rivayet 
eder""93 . El—Buhüri'de ise bunlara benzer ş u haber yer alm ış tır: "Ebü 
Biş r, Katüde ve el—Cacd Ebü cOsmün, Suleymün İ bn R.ays' ın kitab ın-

dan rivayet etmi ş lerdir" 1094. 

(Ali İ bn F.bi Tâlib, Semure İ bn Cundeb, 'Abdullah İ bn cAbbüs, 

`Abdullah İbn (Omer Enes İ bn Mülik ve Saccl İbn `Ubüde-

nin de birer hadis sahifeleri vard ır. Eb ü Hurayra'n ın baz ı  hadislerini 

ihtiva eden bir sahife de talebelerinden Hemmüm İbn Munebbih tarafın-
dan yaz ılmış tır. Eş —Ş altife eş—,5414a adı  verilen bu sahife, ş ahifetu 

Hemmüm adı  ile de ş öhret kazanmış tır. İki yazma nüshas ı  zamanım ıza 
kadar intikal eden bu sahife, Prof. Muhammed Hamidullah taraf ından 

bir mukaddime ile birlikte ne ş redilmiş tir. Tarafımızdan türkçeye ter-

ceme edilen ve İ lühiyat Fakültesi Yay ınları  (1967) aras ında yer alan bu 
eser, halen elde mevcut en eski hadis vesikas ıdır1095 . 

Ş AHH — Makbul hadis çe ş idlerinin ba şı nda yer alan sahih, adalet 
ve zabt ş artlar ını  haiz râvilerin muttas ıl isnadla rivayet ettikleri ş âz 
ve muallel olmayan hadislere verilmi ş  olan bir isimdir. Sahih ile ilgili 
olarak verdi ğ imiz bu tarif, ameli gerektiren sahih bir hadisin, metin 
ve isnadında ba ş lı ca be ş  ş artı  birle ş tirmesi gerekti ğ ini göstermektedir. 
Bir baş ka ifade ile, bir hadisin sahih olabilmesi için be ş  ş art ın o hadiste 
biraraya gelmesi lüz ımdır. Bu ş artlardan herhangi birisi bulunmazsa 
hadis sahih olma vasfını  kaybeder. 

Sahihin tarifinde zikri geçen bu be ş  ş art, s ıras ı  ile ş unlardır: 

1. Sahih hadisin râvileri adil olmalı dırlar. Âdil, adalet vasfma sâ-
hip olan kiş idir. Adalet ise, insan ı  takva ve muruvvet sâhibi yapan bir 
melekedir; zira insan ın sirk, fısk ve bid(at gibi her türlü büyük ve küçük 
günahlardan sakınmas ı , ancak bu meleke sayesinde mümkün olabilir. 
Bu sebepledir ki takva ve mürüvvet sahibi kimselere, hadis ı st ılahında 
cadl veya (adil denir (bkz. <Adület). 

Hadis rivayetinde, râvilerde adaletin ş art ko ş ulmas ı , üdil olma-
dıkları  bilinen, yahut hali bilinmeyen ve dolayısıyle adil olup olmad ık-
ları  anlaşı lamayan, yahutta kim olduklar ı  bilinmeyen kimselerin riva-
yet ettikleri hadisleri sahihin d ışı nda b ırakmak içindir. 

1093. Bkz. Ahmed İ bn Tlanbel, Kitöbu'l-ctiel, v. 106a; el-Ijatib el-Ba ğ clâdI, el-Kiföye, s. 354. 

1094. Bkz. et-Tarihu'l-kebir, II. 2, 354. 

1095. Hemmâni İbn Munebbih'in sah ıfesi ve diğer sahıfeler hakkında daha geniş  bilgi için 

bkz. Talât Koçyi ğ it, Hadis tarihi, s. 41-68. 
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2. Sahih hadisin râvileri zab ıt olmalıdırlar. Zabt, râvinin, rivayet 
etti ğ i hadiste, yahut hadisi yazm ış  ise, kitab ında, fazla hata yapmaya-
cak derecede hafız, dikkatli ve titiz olmas ını  sağ layan bir melekedir. 
râvilerde zabt ın ş art ko ş ulmas ı , galatı  çok, gafleti fahi ş  olan kimselerin 
hadislerini sahihin d ışı nda b ırakmak içindir. 

3. Sahih hadisin isnad ı  muttasıl olmalıdır. İ ttisal, isnadta yer alan 
her bir râvinin, hadisi kendisinden nakletti ğ i ş eyhine bizzat mülaki 
olm,uş  ve hadisi bizzat ondan alm ış  olmasıdır. Böylece râvi ile ş eyhi 
aras ında aç ık veya gizli bir ink ıta söz konusu olmaz. İ snadda ittisalin 
ş art ko şulması , munkat ı , muczal, mursel ve mudelles gibi çe ş itli inkı -
talarla gelen hadisleri sahih d ışı nda b ırakmak içindir (bkz. İ ttisal, Mut-
ta şı l). 

4. Sahih hadis ş az olmamalıdı r. ş az, râvileri adalet ve zabt yönün-
den güvenilir, muttas ıl isnadla gelmiş  olan, fakat daha kuvvetli isnadla 
gelen aynı  hadisin diğer rivayetine veya rivayetlerine muhalefetle in-
firad eden hadistir. Daha k ısa bir ifade ile, güvenilir bir râvinin, kendi-
sinden daha güvenilir bir râviye muhalif rivayetidir ki bu rivayetle 
râvi tek kalmış tır. Böyle durumlarda, daha güvenilir olan râvinin ri-
vayeti tercih olunur; di ğ er rivayet ise sahih olma vasf ını  kaybeder (Bkz. 

Ş .4). 

5. Sahih hadis muallel olmamal ı dır. Muallel, hadisin metin veya 
isnadında ılleti bulunan hadistir. Illet ise, hadisi zarfa dü şüren bir ku-
surdur. Bu kusur tesbit edilinceye kadar sahih oldu ğu samlan hadis, 
kusurun anla şı lmasından sonra sahih olma vasf ını  kaybeder (bkz. 'Il- 

Mu(alle1). 

Hadisçilere göre, zikrolunan bu be ş  ş art ı  kendisinde cemeden ha-
disin sahih olduğuna hükmedilir. Eğer baz ı  hadislerin s ıhhati üzerinde 
hadisçiler aras ında bir görü ş  ayrılığı  ç ıkmış  ise, bu ayr ı lık, be ş  ş art ın 
o hadislerde var olup olmad ığı  hususunda ortaya ç ıkan görü ş  ayrılığı  
dolayı sıyledir. Zira baz ı  hadisçilerin tadil ettikleri bir râvi, di ğ er bazı -
ları  tarafından cerhedilmi ş  ise, râvi üzerinde has ıl olan bu görüş  ayrılı -
ğı , onun tarafından rivayet edilen hadisin s ıhhati üzerinde de ortaya 
çıkar. Raviyi tadil edenler hadisinin sahih oldu ğuna hükmederken, cer-
hedenler, onun s ıhhati üzerinde tereddüt gösterirler. 

Hadislerin s ıhhati üzerinde beliren görü ş  ayrılığı mn bir sebebi de, 
yukarıda zikredilen be ş  ş artı  yeterli görmeyen baz ı  kimselerin iddialar ı -
dır. Hadisçiler d ışı ndan geldiğ i anlaşı lan bu iddialar, mezkûr be ş  ş arta 
ilaveten, hadisin her tabakada en az iki râvi taraf ından rivayet edil- 
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mesi esas ına dayanır. Nitekim rivayet olundu ğuna göre, İbrahim İ bn 
İ smail İ bn (Uleyye, rivayetin ş ehadetle aynı  derecede ve ayn ı  ş ey ol-
duğunu ileri sürerek, hadIsin en az iki adil ve zab ıt râvisi olmas ı  gerek-
tiğ ini söylemiş  ve rivayetinde tek kalan adil ve zab ıt ravinin hadisini 
kabul etmemi ş tir. Ne var ki bu zât, fakih muhaddislerden olmas ına 
rağmen, itizale meyleden bir kimsediri° 96. Ez—Zehebi, onun cehmi ol-
duğunu, Kur'ân ın mahluk olduğu görüşünü ta şı dığı nı  ve bu yolda mü-
nazaralar yapt ığı nı  söyler 1 °97 . 

Sahihin ş artı  hakkında İbrâhim İbn İ sm5. il İbn <Uleyye tarafın-
dan ileri sürülen bu görü ş , asl ında diğer baz ı  mutezile imamlar ımn da 
görüşüdür. Nitekim Elyâ GAl ı  el—Cubbâ'i bu konuda ş öyle demi ş tir: "Adil 
olan tek bir ki ş inin haberi kabul edilmez Fakat buna ba şka bir adil 
ki ş inin haberi inzimam ederse, yahut Kitab (Kur'ân) dan bir âyetin, 
yahut ba şka bir haberin zahirinin muvafakat ı  ile haber kuvvet kaza-
nırsa, yahut sahabe aras ında münte ş ir olur veya baz ıları  o haberle 
amel ederse, o zaman tek ki ş inin haberi kabul edilirw". Buna benzer 
bir görü ş  de el—hakim en—Neysâbüri taraf ından ileri sürülmü ş tür: 
"Sahih hadisin s ıfat ı , kendisinden cehalet ismi zâil olmu ş  sahabinin 
Hazreti Peygamberden, iki adil tabicinin de sahabiden rivayeti olup, 
ş ehadet üzerine ş ehadet misali, hadis ehlinin zaman ımıza kadar onu 
nakletmesidir" 1 °99 . 

Mutezile tarafmdan sahih hadisin ş artı  olarak ileri sürülen onun, 
her tabakada en az iki adil ravi vas ıtası  ile rivayet edilmesi keyfiyeti, 
aslında, bu mezheb imamlarm ın haberi—i âhâd hakkındaki görüş leri 
çerçevesi içinde mütalaa edilmek gerekir. Zira mutezile, âhâd haberlerin 
dinde delil olarak kullan ılmasına kar şı dırlar"". 

Burada şuna i ş aret etmek gerekir ki, hadis imamlarm ın sıhhati 
üzerinde ittifak ettikleri pek çok hadis tek isnadla rivayet edilmi ş tir 
ve bu hadisleri el—Buhâri ve Muslim gibi ş eth11) sahipleri kitaplar ına 
almakta tereddüt göstermemi ş lerdir. İnneme'l—acmdlu bi'n—niyiit hadisi 
bunun en aç ık örneğ ini teşkil eder. El—BuhârI tarafından ba-
şı nda nakledilen bu hadis, Hazreti Peygamberden, yaln ız <Omer ibnu'l-
Hattâb vas ıtası  ile rivayet edilmi ş ; cOmer'den yalnız cAlkame, <Alka-
ıne'den yaln ız Muhammed İbn İbrrthim, Muhammed İbn İbrahim'den 

1096. Es—Suriti, Tedrlb, s. 28; el—CeztrirI, Tevcil ı u'n—naiar, e. 69. 

1097. Bkz. Miztinu'l—ictidrı l, I. 20. 

1098. Es—Suyüti, Tedrlb, s. 28. 

1099. Bkz. Macrifet culCımi'l—badtş , s. 62. 

1100. Bu konuda daha geni ş  bilgi için bkz. ırbad. 
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de yalnız Yahya İbn Sacid rivayet etmi ş tir. Yalıya'dan sonra isnad ı  
çoğalan bu hadisin sıhhati, de ğerinin büyüklü ğü ve ondan has ıl olan 
faydanın çokluğu üzerinde bütün İ slam ulemas ı  görüş  birliğ ine varmış -
lardır. E ş—Safi(i, bu hadisin Islam' ın üçte birine muâdil olduğunu ve 70 
fıkıh bab ını  ihtiva etti ğ ini söylemiş tir. Abdurrahman İ bn Mehdi ise, 
kitap tasnif eden herkesin, ilim talebesinin, niyetini düzeltmesi için, 
tenbih maksad ı  ile bu hadisi kitaplar ının başı nda zikretmeleri tavsiye-

sinde bulunmu ş tur"°°. 

Sahih hadisin yukarıda zikretti ğ imiz beş  ş art ından adalet ve zabt 
sıfatlar ı , her râvide ve her insanda ayn ı  derecede bulunmaz. Baz ı  kim-
seler, çok daha adil ve çok daha haf ız olduklar ı  halde, diğ er bazıları , 

bunlara nisbetle daha az adil ve hafad ırlar. Bu azl ık, onlar ı  zayıf ha-
dis ravileri mertebesine dü ş ürmese bile, diğerlerine kıyasla daha a ş ağı  
derecede olduklar ına kolayca hükmedilebilir. Bu sebeple, denebilir 
ki, ne kadar sahili hadis ravisi varsa, o kadar da birbirinden farkli ada-
let ve zabt dereceleri vard ır. İş te, râvilerin, adalet ve zabt yönünden bu 
farkli durumlar ı , onlar tarafından rivayet edilen hadislerin de birbirin-
den farkli s ıhhat derecelerinde bulunmas ı  sonucunu do ğu•ur. Buna 
göre, râvileri adalet ve zabt yönünden en üstün derecede bulunan bir 
hadisin, s ıhhat yönünden de en üstün derecede bulundu ğuna hükmedilir 
Bu hüküm, baz ı  hadisçileri, adalet ve zabt yönünden en üstün seviyede 
bulunan hadis ravilerinden müte ş ekkil isnadlar ı  aşalAu'l—esjnid (isnad-
ların en sahihi) vasfı  ile belirtmelerine yol açm ış tır. Mesela ez—Zuhri'nin 
Salim İbn cAbdillah İbn <Omer'den, onun da babas ı  'Abdullah İbn 
`Ömer İbni'l—tiattab'tan; Muhammed İbn Sirin'in (Ubeyde İbn `Arar 
es—Selmâni'den onun da `Ali'den; İbrahim en—Nandrnin `Alame'den, 
onun da 'bn Mestad'tan rivayetleri böyledir; ve bu isnadlardaki isim-
ler, en üstün adalet ve zabt s ıfatlar ım haiz olduklar ı  için aş ablzu'l—esanid 
sayılmış lardır"°2. Ne var ki, bir isnad hakk ında verilen aşatı lı u'l—esiinM 
hükmü kesin bir hüküm de ğ ildir. Çünkü, hadislerdeki birbirinden 
farklı  sıhhat dereceleri, isnadlar ının sıhhat ş artlar ı  yönünden sahip 
oldukları  derecelere göre tertip edilir. Halbuki bir isnad ı  teşkil eden ri-
calden her birinin teker teker en üstün kabul ş artlar ını  hâiz olmas ı , 
yahut bu ş artlar ı  hâiz ravilerin her zaman biraraya gelmesi nadir olur. 
Diğer taraftan, ravileri ve dolay ı sı  ile isnadı  değ erlendiren kimseler ara-
sında da devaml ı  bir görü ş  birliğ i bulunmaz, ve her biri kendi nazar ında 

1101. Hadis hakkında daha geni ş  bilgi için bkz. İ bn Hacer, Fetbıt'l-bari, I. 9-14. 

1102. Bkz. İ bn Hacer, Nultbetu'l-fiker serhi, s. 34. Daha geni ş  bilgi için keza bkz. 

Mdrifet s. 53-56; es-Suyiiti, Tedrib, s. 31-39. 
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kuvvetli olan isnadı  tercih eder. Bu tercihte bilhassa de ğ erlendirmeyi 
yapan kimsenin daha çok itina gösterdi ğ i ve yakından tamdığı  kendi 
beldesine ait isnadlarm ön s ırada yer aldığı nı  da hat ırdan ç ıkarmamak 
lâz ımdır. Bu sebepledir ki İbnu' ş—Sa141, isnad veya bir hadis hakk ında 
kesin olarak "en sahih" hükmünün verilmemesini daha do ğ ru buluyoruz, 
demiş r ı o3, İbn Hacer de onun bu görü şüne katılmış tırum. Ne var ki, 
hadisçilerin baz ı  isnadlar hakk ında bu hükmü vermelerinin, bu isnad-
lar ın, haklarında böyle bir hüküm verilmemi ş  olan isnadlara tercih edil-
meleri yönünden büyük fayda sa ğ ladığı  da reddedilemez. 

Sahih hadisin kı sımlarına gelince, yukar ıda da i ş aret etti ğ imiz 
gibi, sıhhatin ş artlar ı  olan evsafm her râvide farkh derecelerde olmas ı  
dolayı sı  ile, sahihin de pek çok k ı sımları  olması  gerekir. Bu sebeple 
ibnu's—ş alülı  bu konu üzerinde durmaz. Ona göre sahih hadis, isnad 
yönünden me şhur, aziz veya garib olur. Ayr ıca hadis ehlinin s ıhhati 
üzerinde ittifak ettikleri hadisler yan ında, bir de mezkiir evsafın vücudu 
üzerindeki ihtilâflar ı  sebebi ile s ıhhati üzerinde ihtilâf ettikleri hadis-
ler vardır ve bu iki grup hadisi muttefelcun caleyh ve muhtelefun fih olarak 
isimlendirir"". İbn Hacer ise, "makbul haberler" ismi alt ında hadis-
leri, şahih lizatihi, salah ligayrihi, hasen lizatihi, hasen ligayrihi olmak 
üzere dört basma ay ırır. İbn Hacer'e göre be ş  ş artı  en üstün derecede 
kendisinde cemeden hadislere şahih lizatihi denir. E ğer bazı  kusur sebebi 
ile bu sıfatlar ın en üstün derecesini ş âmil olmaz, fakat isnad ının çok-
luğu gibi mevcud kusuru giderecek hususiyetleri bulunursa, bu çe ş it 
hadisler de sahihtir; ancak bunlara ş ahih lizâtihi de ğ il, sahih ligayrihi 
denir. Hasen hadisler ise, sahihin alt ında bulunan hadislerdir"". 

Sahihin el—Bubri ve Muslim'in kitaplarma göre k ı sımlara ayrı l-
ması  da hadisçiler aras ında ş öhret kazanm ış  bir değ erlendirme tarz ıdır. 
Zira hadisçiler, her iki musann ıfın sahih hadisleri seçip kitaplar ına 
almak hususunda büyük titizlik gösterdikleri görü şü üzerinde ittifak 
etmiş lerdir. Bu sebeple el—BuWri ve Muslim'in kitaplar ı , tasnif olun-
muş  hadis kitaplar ı  aras ında en güvenilir olan kitaplard ır. Hiç kimse 
bunun aksine bir görü ş  ileri sürmemi ş tir. İki kitap aras ında bir tercih 
yapmak gerektiğ i zaman da, el—Bubürrnin kitab ı  Muslim'in kitabına 
takdim olunmu ştur. 

El—BulArrnin kitab ının Muslim'in kitab ına takdim olunu şunun 
çeş itli sebepleri vardır. Bu sebepler ş öyle özetlenebilir: 

1103. 'Ulamu'l—hadis, s. 12. 
1104. Nugetu'l—fiker ş erhi, s. 35. 
1105. Bkz. cUlrı mu'l—badr.ş , s. 

1106. Bkz. NuOetu'l—fiker ş erhi, s. 33. 
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1. El-Bubarrnin kendilerinden hadis nakletmekle tek kald ığı  
râvilerin say ı sı  430 civar ında olup, bunlardan yaln ız 80 i zacf yönünden 
tenkid edilmiş tir. Muslim'in kendilerinden hadis almakla tek kald ığı  
râvilerin say ısı  ise 620 yi bulur ve bunlar aras ında tenkide uğ rayanlar 
160 kiş idir. Şüphesiz, tenkide uğ ramayan kimselerden hadis rivayet 
etmek tenkide u ğ rayan kimselerden rivayet etmekten daha iyidir. Hiç 
olmazsa, tenkide u ğ rayanlardan daha az hadis al ınmas ı  tercih sebep-
lerinden biri olur. 

2. El-Butı arrnin tenkide uğ rayan râvilerden hadislerini almakla 
tek kaldığı  kimseler daha azd ır. Bunlar aras ında, (Ikrime'nin ibn 

as'tan rivayet etti ğ i nüsha dışı nda hepsini, yahut ço ğunu nakletti ğ i 
nüsha sahibi başka kimse yoktur. Oysa Muslim, Ebu'z-Zubeyr'in Ca- . 

 bir'den, Suheyl'in babasından, el-(Ala' İbn `Abdirralman' ın keza ba-
bas ından, Hammad İbn Seleme'nin Sabit'ten gelen nüshalar ın çoğunu 
kitab ında nakletmi ş tir. 

3. El-Bu4arrnin tenkid olunan kimselerden rivayetle tek kald ığı  
râvilerin ço ğu, kendilerine mülâki olduğu, birarada bulundu ğu, hallerini 
yakından tanı dığı , hadislerine muttali olduğu ve sahih olanlar ını  bil-
diğ i kendi ş eyhleridir. Halbuki Muslim'in tenkid edilen kimselerden ha-
dis almakla tek kald ığı  râviler, kendi asr ından önceki tabakalardand ı r. 
Ş üphe yoktur ki muhaddis, kendi ş eyhlerini, onlardan öncekilere nis-
betle daha iyi tan ır. 

4. El-Buhar!, hadislerini genellikle h ıfz ve itkan yönünden birinci 
tabakada yer alan râvilerden muttas ıl olarak, bunu takip eden taba-
kadakilerden ta<lik olarak nakletti ğ i halde, Muslim, as ıl olan hadisleri 
genellikle bu ikinci tabakadaki râvilerden alm ış t ı:. 

5. Muslim, muas ır olan râvilerin cancane ile rivayetlerinde birbir-
lerine mülâki olduklar ı  sâbit olmasa bile, it isal ile hükmetti ğ i halde, 
el-Bubari, mülakatın sübtitunu ş art ko ş muş  ve yalnız muasaratla ik-
tifa etmemi ş tir. Nitekim (ancane ile rivayet edilen bir hadisi zikrettik-
ten sonra, râvinin ş eyhinden semac ım isbat için bâbla hiç ilgisi olmayan 
bir hadisi nakletti ğ i bile görülür. 

6. El-Buhar! ve Muslim'in kitaplar ında yer alıp da tenkid olunan 
hadislerin hepsi 210 civar ındadır. Bunlardan 80 kadar ı  el-Butı arrnin 
kitab ına aittir. Şüphesiz, daha az tenkide u ğ rayan bir kitap tercihe 
daha çok layıkdır"°7 . 

1107. Es-Suy0g, Tedrib, s. 42-43; ibn Hacer, Nuhbetu'l-fiker şerhi, s. 37. 
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İş te islâm âlimlerinin, önce, el—Buâri ve Muslim'in kitaplar ının 
Kur'ân ı  Kerimclen sonra en sahih iki kitap olduklar ı  üzerinde ittifak 
etmeleri dolay ı sı  ile, bu iki kitapta mü ş tereken yer alan bir hadis (mut-
tefelcun (cı leyh ), sıhhat yönünden birinci derecede say ılmış  ve onun en 
sahih hadis oldu ğu kabul edilmi ş tir. 

islâm âlimlerinin, sonra, el—Buljürrnin kitab ının Muslim'in kita-
bından daha üstün oldu ğu üzerinde ittifak etmeleri dolay ı sı  ile, yalnız 
el—Butı âri tarafından nakledilen bir hadis, yaln ı z Muslim tarafından nak-
ledilen bir hadise' nisbetle daha sahih say ılmış  ve muttefelcun (c ı leyh olan 
hadisten sonraki ikinci derecede yer alm ış t ır. 

El—BubArrnin kitab ından sonra en sahih kitab ın Muslim'in kitabı  
olması  dolayı sıyle de, yaln ız Muslim tarafından nakledilen bir hadis 
sıhhat yönünden üçüncü derecede say ılmış tır. 

Bu üç dereceyi takip eden di ğer s ıhhat dereceleri, daha az sahih 
olan hadislerin derecelerini gösterir. Bu hadisler, el—But ı ârI ve Muslim-
in kitaplarında ne müş tereken ve ne de münferiden, bulunmayan, fa-
kat müş tereken ve münferiden onlar ın ş artlarına uyan hadislerdir. Buna 
göre; hem el—Butı ürrnin ve hem de Muslim'in kitaplar ında bulunmadığı  
halde her ikisinin de ş artlar ına uyan hadis dördüncü derecede, yaln ı z 
el—Bubârrnin ş artlar ına uyan hadis be ş inci, yalnız Muslim'in ş artlar ına 
uyan hadis de alt ıncı  derecede yer al ır. 

Sahih hadisler, İ slam ulemasmın ittifak ı  ile, ameli gerektiren, yani 
kendileri ile amel edilmesi vâcib olan hadislerdir. 

Tesniye olarak " İki Sahih" manâsma gelen bu ta-
bir, Kur'ân ı  Kerimden sonra İ slam dininin en güvenilir iki kitab ı  olan 
el—Butik-I ve Muslim'in el—Cit ıni'u's—,54I1Aerine delâlet etmek üzere 
kullanılan bir isimdir. Bir hadisin her iki kitapta da yer ald ığı nı  ifade 
etmek maksad ıyle el—badisu fi' ş — ş abibayn ve benzeri ibarelerin kullaml-
dığı  görülür. Bu ibarelerde geçen ş abibtm veya ş alditayn (mecrur olarak) 
ile, daima el—Bul,ı ârrnin Ş cı bilı 'i ile Muslim'in kasdedilmi ş tir. 

Islam ulemas ı , mücerred sahih hadisleri ilk defa tasnif eden kim-
senin İmam Ebü `Abdillah Muhammed 1bn ismâ<I1 el—Bubâri el—Cu(fI 
(Ö. 256) oldu ğu ve onu İ mam Ebu'l—I-Juseyn Muslim ibnu'l—I-Jacc'âc 
en—Neysâbüri el—Ku ş eyri (Ö. 261) nin takip etti ğ i görüşü üzerinde 
ittifak etmi ş lerdir. Muslim, el—Buljârlden hadis alan ve ilim yönünden 
ondan istifade eden kimselerdendir. Bununla beraber her iki imam da 
aynı  şeyhlerden hadis alm ış tır. 

389 



El—Buhâri, küçük ya ş tan itibaren hadisle me ş gul olmağa baş lamış -
tır. Henüz onaltı  yaşı nda iken 'Abdullah ibnul—Mubârek ve Vekic 
Ibnu'l—Cerrât ı 'm kitaplarını  ezberlemi ş ; daha sonralar ı  hadis toplamak 
için ülkeler dola ş mış tır. Süriye , Mışı r, Cezire, Ba ş ra, Küfe, klicâz, onun 
dolaş tığı  yerler aras ındadır. 

ş eyhlerinden olan islı âk İbn Rühüye, bir gün kendisine "Hazreti 
Peygamberin sahih sunnetini muhtasaran cemeden bir kitap telif et-
mesini" söylemi ş  el—Butı ârT de ş eyhinin bu tavsiyesine uyarak bizim 
kısaca ş ah111 dediğ imiz el—Cdmi<u' ş — ş ahill'ini telif etmi ş tir. El—Bu-
bârrnin bu kitaba verdi ğ i tam isim el—Cdmicu' ş —ş ahlhu'l—Musnedu'l-
Mulı taşar min Umdri Ras dli'llah (s.a.s. I ve Eyydmih't ır. 

İş te bu kitap, kendi zaman ına kadar telif edilen ve zamamndan 
sonra da telif edilecek olan bütün hadis kitaplar ı  arasında birinci dere-
ceyi almış  ve Islam ulemas ı  aras ında en sahih hadis kitab ı  olarak kabul 
edilmiş tir. Hiç kimse bir ba şka kitab ın, el—Buljârrnin kitab ından daha 
sahih olduğunu ileri sürmemiş tir. Gerçi e ş —Ş âficrnin "dünyada Mâlik'in 
kitab ından daha sahih bir kitab ın bulunduğunu bilmiyorum", ve ba şka 
bir rivayette "Kitabullahtan sonra Mâlik'in Muvayg ından daha sahih 
bir kitap yoktur" dedi ğ i nakledilirse de, bu sözlerin el—Buhâri ve Mus-
lim'in kitaplar ının tasnifinden önce söylendi ğ i aş ikârdır"". Zira Mâlik, 
tasnif etti ğ i kitapta yaln ı z sahih hadisleri toplamay ı  gaye edinmemi ş -
tir. Kitab ında mursel ve munkat ı  olan hadisler bir hayli yekûn tutar. 
Her ne kadar el—Bub.ârrnin de munkat ı  haberlere yer verdi ğ i ileri sürü-
lebilirse de, onunla Mâlik'in munkat ıları  aras ında fark vard ır. İbn 
Hacer'in de söyledi ğ i gibi, Muvaygdaki munkat ılarm ço ğu Mâlik'in 
mesmûât ındandır; yani Mâlik munkat ı  olan hadisleri ş eyhlerinden o 
ş ekilde iş itmiş tir ve bunlar Mâlik'in nazar ında huccettir. Oysa el—Bu-
hârl'nin munkat ıları , bizzat el—Butı âri tarafından tahfif maksadı  ile 
isnadı  hazfedilmi ş  haberlerden müte ş ekkildir ve bu haberler mevstil 
olarak kitab ın başka Yerlerinde nakledilmi ş tir. E ğer kitab ın başka ye-
rinde mevsûl olarak zikredilmeyenler varsa, bunlar da el—But ı ârrnin 
asil olarak de ğ il, istişhad veya baz ı  Kur'ân âyetlerini tafsir maksad ı  
ile ikinci planda zikretti ğ i haberler cümlesindendir ve bunlar, el—ButAri-
nin kitab ını , Muvattd' ın hilâfma, mücerred sahih hadis kitab ı  olmaktan 
çıkarmaz"". Maamafih Mülik'in, râvilerin cerh ve tadilindeki 
hadisleri kabulündeki ihtiyat ve titizli ğ i dolayı sı  ile Muvaud'ı  el—Bu- 

1108. ibnu's—Ş a1311, `Ublmu'l—hadis, s. 14; İbn Keş ir, ilttişıTzu `u/funi'l—hadis, s. 31; es—Suy(41, 

Tedrib, s. 42. 

1109. Bkz. es—Suyfiti, Tedrib, s. 41. 

390 



bari ve Muslim'in kitaplar ına takdim ve tercih edenler vard ır; ancak 
bunların sayılar ı  çok değ ildir. 

El—Butı arPnin kitab ından sonra en sahih kitabm, Muslim'in kitab ı  
olduğunda ittifak edilmi ş tir. Muslim de el—Bubari gibi küçük ya ş tan 
itibaren hadisle me ş gul olmağa baş lamış , bu maksatla Irak, Hicaz, 
Suriye ve Mı sır gibi ülkeleri dolaş arak oralarda bulunan hadis imam-
larına mülâki olmu ş  ve onlardan hadis alm ış tır. Topladığı  hadisler 
arasından seçerek tesbit etti ğ i 3000 kadar hadisle ş altib'ini telif etmi ş  
ve bu kitapta her hadisi ilgili olduğu baba yerle ş tirmek hususunda ayr ı  
bir itina göstermi ş tir. Ayrıca, her hadisin değ iş ik ve kendi nazar ında 
sahih olan isnadlarına ve bu de ğ iş ik isnadlarla gelen metin farklanna 
yaptığı  .iş aretlerle rivayetini de ğ erlendirmi ş  ve bunlara verdi ğ i tertip 
güzelliğ i ile kitab ının kolay ve rahat kullan ılmasını  sağ lamış tır. 

Muslim, Hazreti Peygamberden isnad ı  ile rivayet edilen hadisleri 
üç gruba ayırmış  ve kitab ın telifinde bu üç grubu daima gözönünde bu-
lundurmu ş tur. Birinci grubu, her türlü ay ıb ve kusurdan sâlim, en mü-
kemnrel hadisler te şkil eder. Bu çe ş it hadislerin tas/ileri de istikamet 
ehli, naklettikleri ş eyleri iyi bilen ve sağ lam bir ş ekilde muhafaza eden, 
rivayetleri aras ında ş iddetli ihtilaf bulunmayan kimselerdir. Muslim, 
kitab ının bütün bölüm ve bâblarmda önce bu gruptaki hadisleri zik-
retmiş tir. 

İ kinci grup hadisler, birinci gruptaki hadislerin 1.as/ileri derecesin-
de olmayan, bununla beraber do ğ ruluk, dürstlük, ilim al ış  veriş i gibi 
sıfatları  bulunan, hıfz ve itkan yönünden mutavass ıt derecede olan 
kimselerin rivayet ettikleri hadislerdir. Muslim, kitab ında birinci grup-
taki hadisleri as ıl olarak zikrettikten sonra, ikinci gruptaki hadisleri 
de istiş had maksadı  ile zikretmi ş tir. 

Üçüncü grup hadisler, hadisçiler nazar ında töhmetli olan ve genel-
likle hadisleri munker say ılan, yalan söyleyen ve hadis uyduran kimse-
lerin rivayetlerinden müte ş ekkildir. Muslim, bu gibi kimselerin hadis-
lerine kitab ında hiç yer vermemi ştir". 

İş te Muslim'in, kitab ındaki bu tertip ve titizliğ i dolayı sıyledir 
ki kitabı , diğer hadis kitaplar ına takdim ve tercih edilmi ş ; hattâ onun, 
el—Bukarrnin kitab ından daha üstün oldu ğunu söyleyenler bile ol-
muş tur. Nitekim ibnu' ş —Ş alabı  iki kitabın en sahihi ve en faydahs ı  el-
Butı arrnin kitab ı  olduğunu söyledikten sonra, el—hakim Ebu cAbdil-
lah'ın ş eyhi Ebu (Ali en—Neysabürrnin "yer yüzünde Muslim ibnu'l-- 

1110. Muslim'in hadislerle ilgili bu taksimi hakk ında bkz. Ş ah,b5 (mukaddime), I. 4-5. 
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1-1accâc'm kitab ından daha sahih bir kitap yoktur" sözüne i ş aretle "bu 
sözden ve Muslim'in kitab ım el—Bulürrnin kitab ına tafdil eden baz ı  
mağribli ş eyhlerin sözlerinden, eğ er Muslim'in kitab ının, baş liklardan 
sonra yalnız sahih olan hadisleri zikrederek, el—Bulvı rrnin kitab ındaki 
bâb baş lıklarında isnadsız zikretti ğ i bazı  hadislerde .görüldüğü gibi, 
sahih olmayanlarla kar ış tırmadığı  kasdediliyorsa, buna diyecek bir 
şey yok. Bundan, Muslim'in kitab ının sıhhat yönünden el—Bulsı ârrnin 
kitab ından üstün oldu ğu manüs ı  çıkmaz. Fakat bu sözle Muslim'in 
kitab ının daha sahih olduğu kasdediliyorsa, bu görü ş  merdüdtur" 
demiş tir ıııı .  

Şurası  bir gerçetir ki, Muslim'in kitab ı  tertip ve tanzim bak ı mından 
el—Bulürrnin kitab ından üstündür. Fakat, s ıhhatle ilgili olarak, gerek 
hadislerinin isnadlar ındaki ittisal yönünde, gerek tenkide u ğrayan ha-
dislerin ve cerhedilen Tâvilerin azl ığı  yönünden el—BubAri'nin kitab ı  
daha üstün ve dolayı sı  ile daha sahihtir (bkz. Ş ahih). Fakat her hal u 
kârda ve Muslim'in kitaplar ı  tasnif edilmi ş  hadis kitaplarının 
en sahihleridir ve bu sebepten iki kitap söz konusu edildi ğ i zaman, daima 
Ş ahihân adıyle zikredilmi ş lerdr. 

GARIB— Et—Tirmizi tarafmdan, bir hadisin tavsifinde 
kullanılan fakat hangi çe ş it hadisler için kullan ıldığı  açıklanmayan 
tabirlerden birisi de Ş akikı  Garib'fir. Filhakika et—Tirmizi'nin Cami(i 
incelenecek olursa, onun baz ı  hadisler hakkında, sadece hasenun veya 
ş altibun, yahutta garibun dedi ğ i halde, bazı  hadisleri de hasenun ş abiltun, 
yahut şabiltun garibun, yahut hasenun garibun, yahutta hasenun şabilıun 
gariban gibi tabirlerle de ğ erlendirdiğ i görülür. Et—Tirmizi, Cdmicinin 
sonunda yalnı z lıasen'in tarifini vermiş "", fakat kulland ığı  diğer ta-
birler hakk ında herhangi bir açıklama yapmamış tır. Bu sebeple, onun 
tarafından kullanılan bu birle ş ik tabirler, daha sonraki hadisçiler tara-
fından aç ıklanmaya ve delâlet ettikleri manâlar gösterilmeye çal ışı l-
mış tır". Bu aç ıklamalardan anla şı ldığ ma göre, bir hadis, isnadı  garib 
olmakla beraber e ğer sahih olduğuna hükmedilirse, bu hadis hakkında 
hiazâ hadi ş un ş attibun garibun demek do 

GARIB IJASEN — Ş cı bih, garib tabirinin aç ıklamasını  
yaparken de i ş aret etti ğ imiz gibi, bir hadisin de ğerlendirilmesinde, 

1111. Bkz. 	 s. 14-15. 
1112. Bkz. V. 758. 
1113. Meselâ bkz. tbnu's— ş alâb, 'Uhinı u'l—hadis, s. 35-36; !bn Hacer, Nuhbetu'lliker şerhi, 

s. 39-41; es—Suyfig, TedrU ı , s. 92-96; el—Cez1VirI, Tevcihu'n—naiar, s., 158-162. 
1114. El—Cezâ'irI, Tevelhu'n—naiar, s. 162. 

ğru  (durma. 
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bilhassa et—Tirmizi taraf ından kullanılan birle ş ik tabirlerden birisi de 
sahih garib 4asen'dir. İ snadı  ş ahih garib olan bir hadis (bkz. ş a41.4 Ga-
rib), yukar ıdaki râviden, biri sahih iki tarikla rivayet edilecek olursa 
hasen olur; bu takdirde, hadisin isnad ı  aslında garib olsa bile metni, 
turukunun çokluğu dolayı sıyle hasen say ı ldığı ndan onun hakkında 
ş ahihun gariban Izasenun denir. E ğer bu hadisin her iki tarih da sahih 
olsaydı , ona sadece ş aldli demek gerekirdi; oysa iki tariktan birisi sahih 
olduğu halde, diğerinin s ıhhati bilinmezse, bu hadis hasen olur. Çünkü 
et—Tirmizrnin ıstılahında hasen, iki yönden rivayet edilen, râvileri kizb 
ile müttehem ve metni sahih hadislere muhalif ş âz olmayan hadistir". 

SAIM— Râvilerin cerhinde kullanılan tabirlerden biri. olan sâk ıt, 
İbn Ebi Uâtim'in" ve ona tâbi olan ibnu' ş —ş al5.1f ınm 7 tertibine göre, 
birinci mertebede yer alan ve en ş iddetli cerhe delâlet eden bir sözdür. 
Zillet, her ş eyin kötü ve iş e yaramaz taraf ı , herze söz gibi manâlardu 
kullanılan sakat' ın fâil veznindeki bu ş ekli, bir hadis râvisi hakk ında' 
kullanıldığı  zaman, onun, kezzeibun ycgacu'l—l ıad ş , vagatun, deccalun 
gibi en ş iddetli sözlerle cerhedilmi ş  râviler derecesinde oldu ğu anla şı lır. 

ş kLig - Hadis ehli aras ında makbul haberler hakk ında kullanı -
lan tabirlerden biri skilib. sözüdür. Ceyyid, lsaviy, mdnif, 
muccevved, ş abit gibi tabirlerin hepsi de bu kabildendir ve haberin 
ihticaca salih olduğuna, yani hakkında bu tabirlerden herhangi biri-
sinin kullanılmış  olduğu haberin delil olarak kullan ılabileceğ ine delâlet 
ederler. 

ibu' ş —Ş alWın EM!" Dâvüd'tan Sunen'i ile ilgili olarak nakletti ğ i 
şu sözlerde ş alih tabirinin kulland ışı m ve delâlet etti ğ i manâyı  görmek 
mümkündür: 

"Ebii Dâvüd'tan bize rivayet olundu ğuna göre, kitab ı  hakkında 
ş öyle demi ş tir: Bu kitapta, sahih olan, sahihe benzeyen ve ona yak ın 
olan hadisleri zikrettim" 

"Kitab ımda zikretti ğ im hadislerden herhangi birinde ş iddetli bir 
zatf varsa, onu, belirttim. Hakk ında hiçbir ş ey zikretmedi ğ im hadis 
ise ş ailı 'tir ve baz ı sı  bazı sına göre daha sahihtir" 1118. 

Ebü Dâvüd'un bu söilerini naklettikten sonra ş u 
mütalaay ı  ileri sürer: "Buna göre, Ebil. Dâvüd'un kitab ında gördüğümüz 

1115. Aym yer. 

1116. Bkz. Kiabu'l—cerl; ve<t—tddil, 1, 1, 37. 
1117. Bkz. 	 s. 113. 
1118. Ayn ı  eser, s. 33. 
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bir hadis Ş alditayn'den birinde yer almam ış , sahih ile hasen aras ında 

ayı rım yapmaya muktedir bir kimse taraf ından da sahih oldu ğu belir-

tilmemiş  ise, bu hadisin Ebn Düvüd nazar ında hasen olarak kabul 
edildiğ ini anlarız" 1119. 

Gerek Eb ü Düvüd'un sözleri ve gerekse İ bnu' ş —ş alâlı 'ın bu söz-

lerle ilgili aç ıklamas ı , ş ülilı  tabirinin delil olarak kullan ılmaya elveri ş li 
makbul haberler hakk ında kullan ıldığı  ve bu haberlerin sahih veya ha-
sen olabilece ğ ini gösterir. 

SAMI' — Çe ş itli ş ekillerde (imlâ` veya talı dis) ile hadis rivayet eden 
bir ş eyhten, gerek rivayet esnas ında h ıfzederek ve gerekse yazarak, 
onun rivayet etti ğ i hadisleri alan kimseye sümic denir. "Hadis dinle-
mek" veya "i ş itmek" manâsma gelen semi`a — yesmecu'dan fâil veznin-
de "dinleyen" veya "i ş iten" demektir ki, hadis tahammülünde ba ş lıca 

görevli kiş idir. 

Hadislerin bazan icaze, hazan münavele, bazan da kitabe veya 
vicade yolu ile al ınıp rivayet edildi ğ i, fakat bunlar ın hepsinin de çeş itli 
yönlerden mahzurlu bulunup, en emin tahammul yolunun ş eyhin söz-

lerini bizzat dinlemek (sema`u lafi ı,'Ş —şeyh) olduğu gözönünde bulun-

durulursa hadis tahammulunde sümic ın yerini ve önemini anlamak 
k olaylaşı r. 

SEMA.c — I ş itmek ve dinlemek manâsma gelen semü', hadis taham-
mül yollarından biri ve en önemlisidir. Hadis tarihi, Hazreti Peygam-
berin hayat ında semü` ile ba ş lamış  ve yine semü` ile devam etmi ş tir. 
Çünkü sahabiler, Hazreti Peygamberden hadis rivayet etme ğe ba ş la-

dıkları  zaman, yalnız iş ittikleri ve belledikleri hadisleri rivayet etmi ş -
lerdir, ve bu tarz rivayet müteâk ıp nesillerde de devam etmi ş tir. 

İ caze, munavele, kitabe, vicade gibi çe ş itli tahammül yollar ı  veya 

hadis alma usulleri arasında bulunan semü(, diğ erlerinden daha üstün ve 

daha makbul say ılmış tır. Çünkü semü`da ş eyh ile talebe kar şı  karşı ya 

gelir ve talebe, arada herhangi bir vas ıta olmaksı zın, ş eyhi doğ rudan 

doğ ruya iş itir. Şeyh, hadislerini rivayet ederken talebe bu hadisleri 
ya dinleyerek h ıfzeder, yahut dinlerken bir taraftan da yazar. Bazan 
da talebenin ş eyhin hadislerini önceden elde etti ğ i olur. Ancak talebe, 

bunlar ı  rivayet etmek için ş eyhten icazet almad ıkça rivayet edemez. 
Rivayet hakkını  almak maksad ıyle ş eyhe mülüki olur ve ş eyhten o 

hadisleri bizzat dinler; daha önce elde etti ğ i bu hadislerde hatal ı  olan-

lar varsa onlar ı  tashih eder. Bu gibi durumlarda, e ğer talebe ş eyhin 

1119. Aym yer. 
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rivayetini dinlemez, fakat hadisleri kendisi ş eyhe okuyarak tashih eder 
ve böylece onlar ın rivayet hakk ını  almış  olursa, bu da hadis taham-
mülünün car kirci'a denilen ayr ı  bir çe ş idini teşkil eder ki, sem'd(  kadar, 
hatta baz ı  hadisçilere göre sen ı `dan da üstün bir hadis alma yoludur. 

Bazan talebenin, önceden elde etti ğ i hadisleri, ş eyhten semx 
olmaksı zın ve ş eyhe arz etmeksizin, fakat sadece ş eyhin onlar ı  rivayet 
etmesi için verdi ğ i icazet (izin) ile aldığı  görülür ki genel manâda icaze 
denilen bu tahammiil yolu da hadisçiler aras ında değ iş ik ş ekillerde 
görülmü ş , bazılar ı  buna cevaz verirken, di ğer bazıları  bu yolla alınan 
hadislerin kabul edilemiyece ğ ini ileri siirmüş lerdir (bkz. icüze). 

Semi` yolu ile alman hadislerin rivayetinde de ğ iş ik rivayet sigalar ı  
kullanıhr (Iyii?, hadis i ş iten kimsenin rivayet s ıras ında bad-
desena, ak,berantı , enbe'enii, semictu fuldnen yakülu, kcile lenii fulanun, 
ve zekera lend fulcinun gibi tabirleri kullanmas ını  câiz görmektedir" 2°. 
Ancak, İbnu' ş—Ş alMı 'm da iş aret etti ğ i gibi112 ', bu tabirlerden baz ı sı , 
ş eyhten semâ< yolu ile al ınmayan hadislerin rivayetine hâs olarak kul-
laıulnuş  ve bu kullanış  hadisçiler aras ında ş uyübulmuş tur. Bu sebeple 
bu çe ş it tabirleri bizzat ş eyhten i ş itilen hadislerin rivayetinde kul-
lanmamak gerekir; aksi halde birtak ım karışı klığ a ve yanl ış  anlaşı lmaya 
yol açılmış  olur. 

El—ljatib'e göre ş eyhi bizzat i ş iten râvi, semi<tu, ttaddesend, al>bera-
nd ve enbe'end tabirlerinden birini kullanabilir. Ancak bu ibarelerin en 
üstünü semi<tu'dur. Nitekim bir isnad içerisinde bütün ricalin bu ta-
biri kullanmaları  halinde, o isnadla gelen hadise muselsel adı  verilmiş tir. 
Semi<tu'nun diğer tabirlerden daha üstün olu ş unun bir başka sebebi 
de, bu tabirin yaln ız semac yolu ile alınan hadislerin rivayetine tahsis 
olunmas ıdır. Hemen hiç kimse, icaze, mukatebe ve tedlis gibi, ş eyhi 
bizzat iş itmeksizin rivayet etti ğ i hadislerde bu tabiri kullanmamış tır"22. 

Semi<tu'dan sonra semücda kullan ılan tabir baddesena'dır. Ancak 
bu tabir, derece yönünden sentictu'nun altındadır; çünkü baz ı  hadis-
çiler, baddeşenCryı  icazetle ald ıkları  hadislerin rivayetinde de kullan-
mış lardır. Bu bak ımdan tabirin semü(da m ı  yoksa icazette mi kullanıl-
dığı nı , yani hadisin bu iki yoldan hangisi ile al ındığı nı  ayırt etmek 
güçtür. 

Semütda kullan ı lan üçüncü derecedeki tabir ahberanü'cl ır. Bu ta-
birin semü`da kullaml ış ma çok rastlanır. Hattâ hadis ehlinden bir ce- 

1120. Bkz. 	s. 69. 
1121. Bkz. 	 s. 118. 
1122. Bkz. 	 s. 284. 
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maat, i ş ittikleri hadisleri yaln ı z bu tabirle haber vermi ş lerdir. Bunlar ın 

ba şı nda liammâd İbn Seleme, <Abdullah ibnu'l—Mubârek, Hu ş eym 
İbn Beş ir, (Ubeydullah İbn Mûsâ, (Abdurrazz4 İbn Hemmâm, Yezid 
İ bn Hâran, <Al= İbn <Avn gibi tan ınmış  hadisçiler vard ıry 23 . 

Nebbe'end yahut enbe'end tabirlerinin kullan ı lışı  ise, diğerlerine 

nisbetle çok daha azd ırn24. 

Hadis semâ' ının sıhhati için gerekli olan ya ş  haddinde baz ı  görüş  
ayrılıklar! vard ır. Genellikle hadisçiler, müslim ve bâli ğ  olan bir kim-

senin bu iki halden, yani müslüman olmadan ve bülû ğ  çağı na girmeden 

önce i ş itmi ş  olduğu hadislerin rivayetini kabul etmi ş lerdir. Ancak ibnu's-
Ş alâtı 'm belirttiğ ine göre, baz ı  kimseler, bülü ğa ermemis, çocu ğun 

semâ'ını  sahih saymam ış lar ve bu görü ş te hataya dü ş müş lerdir; zira 

hadisçiler, el—esasen İ bn <Ali İ bn Ebi Talib , İbn `Abbas, Ibrıu'z—Zubeyr, 

en—Nucınûn İ bn Be ş ir gibi küçük ya ş taki sahabilerin, bülti ğ  çağı ndan 

önce ve sonra, i ş ittikleri hadisler aras ında hiçbir ayırım yapmaks ı zın 

onları  kabul etmiş lerdir. İ lk devirlerde olduğu gibi daha sonraki devir-
lerde de küçük çocuklar daima rivayet ve semâ` meclislerinde haz ır 
bulunmuş lar ve iş ittikleri hadisleri rivayet etmi ş lerdirm 25 . 

Semâ< ın sahih olması  için hadisçiler aras ında hâkim olan görü ş , 

her halde, çocu ğun her ş eyi ayırt edebilecek bir ya ş ta bulunmas ıdır. 
Musa İ bn Harran'a, çocu ğun ne zaman hadis i ş itebilece ğ i sorulduğu 

zaman "s ığı rla merkebi ayırt etti ğ i zaman" cevab ını  vermiş tir. Buna 
benzer bir soruya Ahmed İbn Hanbel de "akl ı  erdiğ i ve i ş ittiğ ini aklında 

tutabildi ğ i zaman" demi ş tir. ibnu's—Salâb' ın da i ş aret etti ğ i gibi, rakam-
la tesbit edilmi ş  herhangi bir ya ş  haddinin hiç kıymeti yoktur. Önemli 
olan çocuğun ak ıllıca konu şur ve sorulan soruya ak ıllıca cevap verir 

halde olmas ı dır. Böyle olmayan bir kimse be ş  yaşı nda değ il elli yaşı nda 

da olsa, semâ' ım sahih kabul etmek mümkün değ ildir"26. 

SEN — İ snadlarda s ık s ık tekerrür eden ve rivayet laf ızlarından 

olan 1.zaddesend'nın remiz olarak send ş eklinde kısaltılması , hadisçiler 

aras ında adet olmu ş tur. Bu k ı saltma, 1.zaddesend kelimesindeki ha ve 

dal harflerinin hazfedilip yaln ı z geride kalan harflerin yaz ılmas ı  ile ya-

p ıhr. Baz ı  hadisçiler, hazfedilen bu iki harfe ş a harfini de eklemek su-
retiyle 1.1addesend lafz ını  sadece na ile göstermiş lerdir. El—Hâki ın, Ebu 

1123. Aynı  yer. 

1124. Aynı  eser, s. 286. 

1125. Bkz. 	 s. 114-115. 

1126. Ayn ı  eser, s. 116-117. 
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`Abdirrahman es—Sulemi ve el—Beyhaki'nin yaz ılarında ise yalnı z Iı ii" 
harfi hazfedilmi ş  ve remiz desencl ş eklinde kullanılmış t ı r. 

SENED — Lugatta itimad etmek, dayanmak manas ında olan sened 
kelimesi, itimad olunan (mutemed), dayan ılan ve güvenilen manasma 
da gelir. Fuldn senedun denir ve onun mutemed olduğu belirtilir. Türk-
çede kullan ılan sened de bu manaya uygun olarak, bir borcun veya 
verilen bir sözün garantisi demektir. Hadis ıstılahında ise senedin ma-
nası , onun lugat manas ından farkl ı  değ ildir. Her hadis metninin ba şı nda, 

o metni birbirine nakleden ravi isimlerinden müte ş ekkil bir zincir var-
dır. Bu isim zinciri, en son râviden ba ş layarak Hazreti Peygambere 
kadar ula şı r ve her ravi, zincirin bir halkas ını  te ş kil eder. Bu halkalar ın 
birbirine bağ lı  olması , nasıl zincirin sa ğ lamlığı na temin ederse, her bir 
halkanın da kendi ba şı na sağ lam olmas ı , aynı  ş ekilde zincirin sağ lam-
lığı na gösterir. İş te isimlerden mute ş ekkil böyle sağ lam bir zincir, ken-
disine bağ lı  olan hadis metninin s ıhhati için bir garanti say ı lır ve ıstılahta 
bu garantiye sened adı  verilir. Her hadisin garantisi onun senedidir. 
Senedi olmayan bir hadis garantiden yoksun demektir. Bu sebepten 
garantisi olmayan hadisin do ğ ruluğuna inanılmaz. 

Hadis rivayet ederken bir ravinin hadisi kendisinden i ş ittiğ i ş ey-
hini, sonra ş eyhinin ş eyhini, daha sonra Hazreti Peygambere kadar, 
o hadisi nakleden bütün ş eyhleri zikretmesine, k ısacası  hadisin sene-
dini bildirmesine isnad denir. Çünkü râvi, hadis rivayet ederken ş ey-
hini, ş eyhinin ş eyhini ve Hazreti Peygambere kadar bütün ş eyhleri 
zikretmekle, rivayet etti ğ i o hadisi, onun garantisi olan raviler zincirine 
isnad etmi ş , dayand ırmış  olur. Bununla beraber ıst ılahta isnad, çok 
defa senedin müradifi olarak kullan ılmış  ve mesela "hadisin bir çok 
senedleri vard ır" sözü yerine, çok defa "hadisin bir çok isnadlar ı  var 
dır" denilmi ş tir. 

SENI— Seni, yazılı  hadis metinlerinin isnadlar ında sık sık teker-
rür eden ve rivayet laf ızlar ından olan baddeşenrnin remz olarak kısal-
tılmış  ş eklidir. Bu kısaltma, baddeseni lafz ından I.ur ve dal harflerinin 
hazfedilmesi ile yap ı lır. Bazı  hadisçilerin yaln ı z lıa' harfini hazfederek 
de şeni ş eklinde yazd ıkları  da görülmektedir (buna benzer bir k ısaltma 
için bkz. Sena). 

SEYYİ 'U'L-1.11F2— Seyyi'u'l—h ıfi, hafıza yönünden zay ıf olan 
ravileri cerhetmek için kullan ılan ve cerhin en hafifine delâlet eden 
tabirlerden biridir. Bu tabir, râvinin haf ıza yönünden zay ıfhğı na dela-
let etse bile, onun adaletini nefyetmez. Bu sebeple seyyi'u'l—h ıfi olan 
bir ravinin hadisleri itibar için yaz ılabilir. 
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S İ RA — Kendisine itimad olunan, güvenilen kimse manâsma gelen 
ş ika kelimesi, hadis ıstı lahmda, gerek adalet ve gerekse zabt yönünden 
kusursuz (Jan hadis râvileri hakk ında kullan ılmış tır. Bu kelime asl ında 

ve ş ilca'nın masdarıdır (ve ş iha — ye ş ihu — ş ilcaten). Mufredi, tesniyesi, 

cemci, müzekker ve müennesi ş ika olarak kullan ı ldığı  gibi, tesniyesinde 

cemcınde de siköt demek mümkündür. 

Bir kimseye itimad olundu ğu zaman vesihtu bifultInin (fulnnen) 
tev ş lhan denir ki, bu innehu ş ihatun demektir. 

Ş ika tabiri, hadis râvilerinin tadilinde kullan ılır ve bazan bu ke-
lime tadilin en yüksek mertebesine delâlet etmek üzere ya iki defa tek-
rarlanarak söylenir: Ş ika ş ika gibi; yahutta tadile delâlet eden di ğer 

tabirlerle birle ş tirilerek kullan ı lır: Ş ika ş ebt, ş ika muticzn, ş ika hucee, 
ş ika hafti gibi. Bazan da ef<al vezninde kullan ı ldığı  görülür: Ev şalcu'n-
ncis gibi. 

Hadis tarihinde şika râvilerin isimlerini ve tercemelerini biraraya 
getiren kitaplar ın telifine büyük önem verilmi ş tir. Müelliflerden baz ı -

ları  kitaplar ını  yalnı z ş ika râvilerin tercemelerine tahsis etmi şler ve 

böylece Kitöbu' ş — Ş ilccı t adı  verilen eserler vücuda getirmi ş lerdir. Ebn 
1litim İbn Hıbbn el—Bustl (Ö. 354) nin Kitüb ı c's—Sihtat' ı ; Zeynu'd-
Din Kas ım İbn Rutlfıbuğa (Ö. 879) n ın ve Halil İ bn Ş ahin (Ö. ?) in 
Kitabu' ş—sihnTlan böyledir. 

Diğ er bazı  müellifler ise, ş ika râvilerle birlikte zay ıf râvileri de top-
layan kitaplar telif etmi ş lerdir. Bunlar ın sayı sı  pek çoktur. El—Buri.- 

nin üç Tarih'i, İ bn klıbb.;ın'ın Kittı bu'l—Cerh İbn Ebi Hâtim 
er—MzI (Ö. 327) nin, El:A. İ shak İbrahim İbn Yackfıb el—Cfızicüni (Ö. 

259) nin keza Kitcibu'l—Cerh 	 İbn Ke şir (Ö. 774) in Kitd- 
bu't—Tekmil fi macrifeti' ş — ş ilcat ve--; ıı (cı fit 	 ez—Zehebl 
(Ö. 748) nin Mizanu'l—ictidari, İbn Hacer (O. 852) in Tehz1bu't—tehilb'i 
bunlardan bazdar ı dır. Bunlar aras ında yer alan İbn Sa`d (O. 230) in 

et—TabahCı tu'l—Kubrci's ı  ise, baz ı  sahabe ve tâbişön ile birlikte kendi 
zaman ına kadar ya ş amış  olan kimseleri de almas ı  yönünden büyük 
ş öhret kazanm ış t ır. 

SUNEN — Hazreti Peygamberin söz, fiil ve takrirlerinden ibaret 
olan Sunnet'in ço ğulu sunen, hadis tarihinde, umumiyetle, bir çe ş it 
hadis kitab ına verilmi ş  bir isimdir. Bu kitaplar, f ıkıh bâblarma göre 

tasnif edilmi ş  ahkâm hadislerini muhtevidir ve hadislerinin hepsini 
Hazreti Peygamberin söz, fiil ve takrirlerinden ibaret olan merrıl ha-

berler te şkil eder. Bu sebeple Sunen'lerde sahabe ve ttıbiciin sözlerine, 
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yani mevkûf denilen haberlere rastlanmaz. Merfû hadisler, ibadet, 
muamelât ve ukubatla ilgili haberler olup insanlar ın Allah'a kar şı  olan 
hak ve vecibelerini bildirirler. 

Bir Sunen kitab ı  gözden geçirilecek olursa, "kitap" ad ı  verilen 
bölümlerle her bölümün çe ş itli say ılarda "bal)" lara ayr ıldığı  görülür. 
Her kitap, ihtiva etti ğ i hadislerin konusuna uygun isim ahr. Bir Sunnen 
kitab ında, umumiyetle, ş u isimleri ta şı yan bölümler bulunur: 

Kitabu't—tahare, Kitabu' ş — ş alat, Kitabu'z—zekat, Kitabu'l—hacc, 
Kitabu' ş —ş avm, ...nikah, tarak, cihad, va şı yyet, fera'iz, harac, cenaze, 
yemin ve nezir, alsz ıye, eş ribe, at< ıme, tıb, libas, fiten, melahım, 
hudüd, diyat, sunne, edeb. 

Sunen kitaplar ı , ihtiva ettikleri bu konularla Cdmic adı  verilen 
kitaplardan ayr ılırlar. Zira Camiler, Sunenlere nisbe'tle daha çok ve 
değ iş ik konuları  ihtiva ederler. Mesela, Camilerde bulunan Kur'âmn 
faziletleri, tefsiri, yarad ıhşı n baş langı cı , geçmiş  peygamberler, menak ıb, 
Hazreti Peygamberin sireti ve ma ğ azisi, halifelerinin ve ashab ımn fa-
ziletleri, iman, tevhid ve buna benzer konulara Sunen'lerde rastlanmaz. 

Sunen kitaplar ı , Hicri ikinci asrın baş larından itibaren tasnif 
edilmeğe baş lanmış , iki asır içinde pek çok sunen ortaya ç ıkmış tır. 
MekIı ül e ş—Sami (Ö. 112), İbn Cureyc (O. 150), Sacid İ bn Ebi `Arabe 
((O. 156), İ bn Ebi Zi`b (ü. 159), İ brahim İbn Tahman (O. 163), Hammad 
İ bn Seleme (O. 167), <Abdullah İ bnu'l—Mubarek (O. 181), İbn Ebi Za-
ide (Ö. 183), Hu ş eym İ bn Be ş ir (O. 183), el—Velid İbn Muslim (Ö. 195), 
Muhammed İ bn Fuzayl (O. 195), cAbdulvahhab el—tIaffaf (Ö. 204), 
ed—Dalabi (O. 227), Said İ bn Man ş ür (ü. 227), Sehl İbn Zencele (O. 
240), el—Hulvani (ö. 242), ed—Darimi (O. 255), MA Bekr el—Esrem 
(Ö. 261), İbn Mace (O. 273), Ebu Davad (Ö. 275), et—Tirmizi (Ö. 279), 
el—Ezdi (O. 282), el—Kecci (O. 292) ve Ebü Muhammed el—Ezdi (Ö. 297), 
ikinci ve üçüncü as ırlarda Sunen tasnif eden kimselerdir. Bunlar ara-
sında bilhassa en—NesaTnin, Ebü Davud'un, et—Tirmizi ve İbn Mace-
nin Sunen'leri, en sahih hadis kitaplar ı  olarak kabul edilen ve Kutub—i 
Sitte adı  ile martif olan altı  kitap aras ında yer alır; el—Buhari ve Mus-, 
lim'in el—Cdmi<u'ş—ş abilı 'lerinden sonraki s ırayı  alan bu dört Sunen 
kitabı  Sunen—i Erbaccı  adı  ile ş öhret kazanmış tırm7 . 

SUNNET— Sunnet, lugatta, iyi olsun kötü olsun, (yani ister övül-
meye, ister kötülenmeye lay ık olsun), tarik (yol) ve sire müstemirre 
(devamlı  gidiş) manasına gelir. Bu manâmn sühûletle dökülen suyun 

1127. Dört Sunen'le ilgili daha geni ş  bilgi için bkz. Talat Koçyi ğ it, Hadis tarihi, s. 244-250. 
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gidiş inden alındığı  söylenir ki senne `aleyhi'l—mci'e (suyu yavaşça  döktü) 
manüs ı  anlaşı hr1128 . Araplar, takip edilen yolu ve devaml ı  gidiş i, dökülmüş  
bir suyun bütün katrelerinin, sanki tek ve ayn ı  şeymi ş  gibi, belirli bir yol 
üzerinde gidi ş ine benzetmi ş lerdir. Kur'ân ı  Kerimde, sunnetin, zikret-
tiğ imiz bu lugat manâsmda kullan ıldığı nı  gösteren âyetler vard ır: 
"Kendilerine hidayet geldi ğ i zaman insanları  inanmaktan ve Rablarından 
mağ firet dilemekten al ıkoyan, sadece evvelkilerin sunnetinin (gidi ş atının, 
baş larına gelenlerin) kendilerine gelmelerini beklemeleridir" 1129. 

Aynı  lugat manâs ı , Hazreti Peygamberin bir hadisinde de görü-
lür: Men senne sunneten haseneten küne lehu ecruhd ve ecru men camile 
bihd ; ve men senne sunneten seyyi'eten. . "Her kim iyi bir sunnet (yol 
—âdet) ittihaz ederse, onun ve onunla amel edecek olanlar ın sevab ı  o 

kimseye ait olur. Her kim kötü bir yol ittihaz ederse, onun ve onunla 
amel edecek olanlar ın günah ı  o kimseye ait olur' 11 ". 

Lugatta, yukar ı da zikredilen manâlarda kullan ılmış  olan sunnet 
kelimesi, islânf ın bidayetinden itibaren hususi bir manâ kazanm ış , 

yine tank (yol) ve siret (gidi ş ) manülarım muhafaza etmi ş  olmakla 
beraber, bu manâlar, sadece Hazreti Peygamberin tarik ve siretine 
tahsis olunmu ş tur. Ancak Hazreti Peygamberin tank ve siretinin, Alah' ın 
tebliğ ine memür etti ğ i "din" ile ilgili olması  dolayı sıyle, kelimenin 
lugatta görülen "kötü" veya "mezmüm yol" manâs ı , ıstılahta k al-
dırı lmış tır; çünkü Hazreti Peygamberin sunneti söz konusu oldu ğu za-

man, bu sunnetin zemme lây ık yol ve gidi ş  olması  mümkün değ ildir; 

aksine bu yol ve gidi ş , övülmeye ve örnek al ınmaya lâyıktır. Nitekim 
Kur'ân ı  Kerimde yer alan baz ı  âyetlerde sunnetin bu manâs ım görmek 

mümkündür: "Allah' ın Rasülünde sizin için bir numune—i imtisal var-
dır"1131. Sen (insanlar ı) dosdo ğ ru yola, Allah' ın yoluna hidayet edersin" 
1132 .  

Aynı  mana, Hazreti Peygamberin ş u hadisinde de görülebilir: 
"Size iki ş ey b ırakt ım; bunlara sar ıldığı nız müddetçe asla dalâlete 
düş meyeceksiniz: Biri Allah' ın Kitab ı , diğ eri Rasülünün Sunneti'eii 33 . 

islâm'ın baş langı cında sunnet, yukar ıda aç ıkladığı mız ş ekilde, 
Hazreti Peygamberin tarik ve siretine tahsis olunmakla beraber, tedvin 

1128. Ibn Maniür, Listı nu'l= Arab, XVII. 92. 

1129. Kelif süresi, 55. 

1130. Muslim, .5411.4 II. 705. 

1131. Abzüb sûresi, 21. 

1132. Ş ûrû süresi, 52. 

1133. Ibn'Abdi'l—Berr, 	beytı ni'l—' ı lm, II. 110. 
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devrinin ba ş lamas ından ve çe ş itli ilimlerin ortaya ç ıkıp tedvin edilme-
sinden sonra, her filmin konusu ile ilgili olmas ı  yönünden değ iş ik tarif-
leri yap ılmış  ve böylece farkl ı  ıstılah manalar ı  kazanmış tır: 

Fıkıh usûlü alimleri, sunneti ş erci deliller içinde incelerken, fakih-
ler onu farz, vacib, mendûb, haram, mekrûh gibi ş er<i ahkamın bir 
çe ş idi olarak mütalaa etmi ş lerdir. Kelt= ehli aras ında ise, sunnet, 
bidcat ın karşı tı  olarak görülür ve baz ı  kimseler bidcat ehlinden say ı -
lırken, hakk ında bir nass bulunsun veya bulunmas ın, umumiyetle 
Hazreti Peygamberin dü şünce ve davranış larına uygun bir hayat 
yolu takip edenlerin sunnet ehlinden olduklar ı  söylenir. 

Hadisçilere göre ise sunnet, Hazreti Peygamberin söz, fiil ve tak-
rirlerinden ibarettir. Keza, onun ahlaki s ıfatları , sireti, mağ azisi ve 
kendisine vahiy gelmeden önce ibadet için çekildi ğ i tlırâ' mağ arasındaki 
yaş ayışı  da sunnetten say ı lır. Bu mana% ile sunnet hadisin müradifidir. 

Söz, fül ve takrirden ibaret olan sunnet, ay ın zamanda, ilahi vahyin 
iki kısmından birini te şkil eder; di ğer kısmı  Kur'an]. Kerimdir. Çünkü 
Allah Tacala Hazreti Peygamberin "kendi heva ve hevesinden konu ş -
madığı nı , her ne konu şmu ş  ise onun, kendisine vahyedilen bir vahiy 
olduğunu" beyan buyurmu ş tur" 34. Bu manayı  teyid eden Hazreti 
Peygamberin bir hadisinde de "bana Kur'ân verildi; bir de onunla 
birlikte onun gibisi" denilmi ş tirn", Kur'ânla birlikte Hazreti Peygam-
bere verilen Kur'ân gibi vahye müstenid olan ş eyin, sünnetten ba şka 
bir ş ey olabilece ğ ini düşünmek mümkün de ğ ildir. 

Kur'ân ve sunnetin vahye müstenid olmalar ına rağmen her ikisi 
aras ında fark oldu ğuna şüphe yok ur. Kur'ân, manâ ve laf ız olarak 
vahyedilmi ş tir. Bu sebeple onun manen rivayeti veya nakli caiz de ğ il-
dir. Hazreti Peygambere gönderili ş inden bugüne kadar, nas ıl tebdil, 
tağyir ve tahriften korunmu ş  ise, k ıyamete kadar da korunacakt ır. Çünkü 
onun korunmas ını  Allah Ta'ala tekeffül etmi ş  ve "O Zikr'i (Kur'âm) 
biz indirdik biz; onun koruyucusu da elbette biziz" buyurmu ş tur1136 . 
Lafzı  ve mana% ile mu`ciz olan Kur'ân, be ş er kelâm ı  ile kıyaslanama-
yacak kadar üstün vasfa sahiptir. Hiç kimse onun bir benzerini getir-
meye muktedir olamaz. Allah Tacala bu gerçe ğ i aç ık ve kesin bir ifade 
ile ş öyle aç ıklamış tır: "De ki: Andolsun, insanlar ve cinler, şu Kur'ânın 
bir benzerini getirmek üzere toplansalar, yine de onun benzerini ge-
tiremezler. Birbirlerine arka olup yard ım etseler bile bunu yapamaz- 

1134. Necm süresi, 3. 

1135. Ebrı  Drıviid, Sunen, II. 505. 

1136. 1.11er soresi, 12. 
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lar""". ış te bu vas ıfları  ile Kur'an' Kerimin namazda ve namaz d ı -
şı nda okunmas ı  ibadet hükmündedir. 

Vahye müstenid olduğuna i ş aret etti ğ imiz söz, fiil ve takrirlerden 
ibaret olan sunnete gelince, onu Kur'an' Kerimden ay ıran en büyük 
özellik, lafzen vahyedilmi ş  olmamas ı dır. Bu sebepledir ki sunnetin 
lafızları  Kur'ân lafızları  gibi mucciz değ ildir; bu lafızlara ve manalarma 
hakkı  ile vakıf olanlarca manen rivayet edilmesi câizdir; okunmas ı  
ibadet hükmünde say ı lmaz. 

Ş u var ki, İ slam ulemas ı , Hazreti Peygamberin, ilahi vahyin gel-
mediğ i bazı  meselelerde ictihadda bulundu ğunu ve kendi görü ş ü ile 
hüküm verdiğ ini ittifakla kabul etmi ş lerdir. Bu husus, ilk anda, sun-
netin vahye müstenid oldu ğu görüş üne aykırı  görünür. Fakat baz ı  
meselelerde, Hazreti Peygamberin ictihadlar ında yanı lması  halinde, 
bu yanı lgının ilahi vahiyle tashih edildi ğ i gözönünde bulundurulursau", 
Hazreti Peygamberin, ictihadlar ında da tamamiyle yaln ız bırakı l-
madığı , Rabb ı  tarafından daima kontrol edildiğ i, yanı ldığı  ictihadlarının 
düzeltildiğ i, yandmadıklarmın ise tasvib gördü ğü anla şı lır ki, bu da 
sunnetin vahye müstenid oldu ğunu teyid eder. Keza Kur'an! Kerimde 
yer alan Hazreti Peygambere itaat ı  emreden ayetler de bu teyidin. 
diğ er örnekleridir: 

"Allah'a ve Peygambere itaat ediniz; ola ki rahmet olunursunuz""". 

"Kim Peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmi ş  olur"1140. 

"Ey Peygamber de ki: E ğer Allah' ı  seviyorsan ız bana ittiba edi-
niz ki Allah da sizi sevsin ve günahlar ınızı  affetsin" 1141. 

"Ey Peygamber de ki: Allah'a ve Peygambere itaat ediniz; e ğ er 
yüz çevirirseniz, biliniz ki Allah kâfirleri sevmez" 1142. 

"Peygamber size neyi getirmi ş  ise onu alımz; neden sizi nehyetmi ş  
ise ondan da sakınınız" 1143 .  

1137. Isra süresi, 88. 

1138. Mesela Bedir gazvesinde Hazreti Peygamberin esirlerden fidye almak suretiyle netice-

lenen ictihad ı , Tebuk gazvesine iş tirak etmek istemeyenlere izin vermesi ile neticelenen bir ba ş -

ka ictihad ı , ilahi vahyin gelmesine sebep olmu ş tur. Ayetlerin sebeb—i nüzûlleri incelenecek olur-

sa bunun pek çok örneklerine rastlanabilir. 

1139. Al—i 'Imran süresi, 132. 

1140. Nisa' süresi, 80. 

1141. Al—i 'Inıran süresi, 31. 

1142. Al—i 'Imran süresi, 32. 

1143. Haşr süresi, 7. 
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Zikretti ğ imiz bu ayet meallerinde Hazreti Peygambere İ taat, Allah 
Tacâlâya itaatla birlikte zikredilmi ş , bu itaatlar aras ında hiçbir ayırım 
yapılmamış , hattâ Peygambere itaat ın Allah'a itaat demek oldu ğu, 
bir ayette apaç ık belirtilmiş tir. Peygambere itaatla ilgili olan bu emir-
rin, onun siinnetine râci oldu ğu, ona itaat ın onun sunnetine itaat ma-
nas ına geldi ğ i hiçbir ş ekilde inkâr edilemez. Bu mütalâa bizi ş u neticeye 
ulaş tırır: Nasıl Allah'a itaatla Peygambere itaat aras ında hiçbir fark 
yoksa, Allah'ın Kur'ân ı  Kerimdeki emirlerine itaatla Peygamberin 
sunnetle vârid olan emirlerine itaat aras ında da hiçbir fark mevcut 
değ ildir. Ş u var ki insan yegâne Hâlik ve Hâkim—i mutlak olan Rab-
bina bir kul olarak ibadet eder; fakat O'nun yine kendisi gibi kulu olan 
Peygamberine ibadet etmekle mükellef de ğ ildir; yahut bir ba şka ifade 
ile, Peygamber, ibadet olunan bir varl ık değ il, fakat insan olarak o da 
Allah'ın bir kuludur. Öyle bir kul ki, Allah di ğer insanlar aras ından 
onu seçip ç ıkarmış , elçisi, peygamberi yapm ış  ve böylece ş ereflendirip 
yüceltmiş , sonra da diğer insanlara ona itaat etmelerini emretmi ş  ve 
bu itaat ın kendisine itaattan fark ı  olmadığı nı  bildirmiş tir. Tıpkı  bunun 
gibi, Kur'ân ı  Kerim Hazreti Peygambere vahyedilmi ş  bir "Allah Kelâmı" 
dır. Sunnet ise yine Hazreti Peygambere vahyedilmi ş tir; fakat Kur'ân 
gibi "Allah Kelâmı" değ il "Peygamber kelâmı" dır. Bu bak ımdan 
sunnete itaat, Kur'âna itaat gibidir; şu farkla ki, yukar ıda da iş aret 
ettiğ imiz gibi, "Peygamber kelâm ı " olması  dolayı sıyle, kıraat ı , Kur'ân 
kıraat ı  gibi ibadet sayılmaz. 

İş te sunnet, aç ıkladığı = bu manâs ı  ile, Kur'ânla birlikte dinin 
temeli ve te ş riin kaynağı  olmu ş tur. İ ster Hazreti Peygamberin söz 
(kavl) ü, ister fiili, ister takriri olsun, her üç ş ekilde Hazreti Peygamber 
den nakledildi ğ i zaman, nakledilen bu sunnet ıst ılahta hadis adını  al-
mış , Kur'ân ı  Kerimle birlikte dinin bir asl ı  kabul edilerek, Hazreti 
Peygamberin hayatta bulundu ğu devirden itibaren müslümanlar tara-
fından toplanmaya ve ö ğ renilmeye ba ş lanmış tır. Çe ş itli dalları  ile sun-
net veya hadis, bir ilim hüviyeti kazan ıp hakkında kütüphaneler dol-
duran eserler meydana getirilmi ş  ise, bu, sunnetin İ slam dininde sahip 
olduğu büyük öneminden ba ş ka bir ş eyle izah edilemez. 
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Ş AHİ D — Ferd olduğu sanılan bir hadisin, cami', musned, sunen 
ve cüz gibi çe ş itli hadis kitaplar ında yap ılan ara ş tırma sonunda, manâ 
yönünden bir benzerine rastlamrsa, bu benzer hadise ş âhid denir; çünkü 
araş tırma neticesinde bulunan benzer hadis, ferd san ılan hadisi ş eha-
det yolu ile takviye etmi ş , onun ş âhidi olmuş  demektir. Mesela: 

Hammad'ın Eyyub'tan, Eyrib'un İ bn Sirin'den, İbn Sirin'in 
Elya Hurayradan, Eb ıl Hurayra'n ın da Hazreti Peygamberden rivayet 
ettiğ i bir hadis vard ır ve bu hadisi Vammad, Eyyub'tan rivayetinde 
tek kalmış tır. Bu yönden hadis ferddir. İş te böyle bir hadisin asl ı  bu-
lunup bulunmad ığı  ara ş tırdır ki bu ara ş tırmaya ictibrı r denir. Ara ş -
tırma bütün isnad boyunca yap ı l ır. Önce, Eyyub'tan ba şka sika birinin 
İbn Ş irin'den bu hadisi rivayet edip etmedi ğ i ara ş tırıhr. Bulunamazsa, 
İ bn Ş irin'den ba ş ka birinin Eb ıl Hurayra'dan rivayet edip etmedi ğ ine 
bak ılır Yine bulunamazsa, hadisi Hazreti Peygamberden i ş iten Ebü 
Hurayra'dan ba şka bir sahabi aran ır. Bu ara ş tırmalar da bir sonuç 
vermezse, hadisin manas ım teyid eder manâda ba şka bir hadis bulunup 
bulunmadığı  ara ş tırılır. Eğer böyle bir hadis bulunursa, i ş te bu hadise 
ş iihid denir; çünkü ferd olan hadisin ş âhididir; manâ yönünden onu 
teyid ve takviye eder. Ş ahid hadisle, ferd olan hadisin bir asl ı  bulun-
duğuna hükmedilir. 

Bazı  hadisçiler, ferd olan hadisin lafız ve manâ yönünden ayn ı -
sının bir ba şka sahabiden rivayet edilmesi halinde, bu sahabinin hadisine 
de ş ahid demiş lerdir. Mesela e ş —Ş afi`rnin Kitabu'l—Umm'de Malik İ bn 
Enes'ten, onun (Abdullah İ bn Dinar'dan, onun İ bn <Omer'den, onun 
da Hazreti Peygamberden rivayet etti ğ i "ay 29 gündür; (fakat bazan 
30 da olur. Bu sebeple) hilâli görmedikçe oruca ba ş lamayın ve yine 
hilâli görmedikçe iftar etmeyin (yani Ramazan' ı  bitirmeyin). E ğer 
hilal, bulut ile örtülü olur görülmezse, say ı lı  günleri 30 a tamamlayın" 
hadisi, baz ılarına göre e ş —Ş aficrnin Malik'ten rivayeti ile tek kald ığı  
hadislerdendir. Oysa bu hadis, en—Nesa'rnin Sunen'inde ayn ı  lafızlarla 
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İbn (Abbâs'tan" 44, el—Bubârrnin ŞaNtı 'inde aynı  manâ ile Ebâ Hurayra'- 
dan" 45  rivayet edilmi ş tir. Bu bak ı mdan, e ş —Ş âfi(I'nin Mâlik vas ıtasıyle 
İbn (Omer'den gelen ve garib say ılan hadisinin, ayn ı  lafızla İ bn (Ab-
bâs'tan, de ğ iş ik lafı z fakat ayn ı  manâ ile Ebâ Hurayra'dan gelen hadis-
ler ş âhidleri sayıhr° 146. 

Burada ş una da i ş aret etmek yerinde olur: Ferd olarak bilinen bir 
hadisin, tek kald ığı  sanılan râvisine bir ba şka râvinin de muvafakat 
ettiğ i görülür, yani tek kalan râvinin ş eyhinden, yahut daha ilerideki 
ş eyhlerden, bir ba şka râvinin de aynı  hadisi rivayet etti ğ i anlaşı hrsa, 
bu hadise de mutabi( adı  verilmi ş tir. Yukar ıdaki misalde e ş —Ş âficr-
nin Mâlik'ten rivayet etti ğ i mezkfır hadisle tek kald ığı  ve bu hadisi 
Mâlik'ten rivayet eden ba şka kimsenin bulunmadığı  bilinirken, el-
Bubârrnin (Abdullah İbn Mesleme el—Ra(nebi vas ıtasıyle Mâlik'ten 
aynı  hadisi naklettiğ i görülmüş tür. Buna göre el-1(nebrnin Mâlik'-
ten rivayeti, e ş —Ş âficrnin ferd san ılan rivayeti için mutdbi(  sayı lır (bkz. 
Mutâbi(). Bu bak ımdan, ş âhid ve mutâbi (  tabirleri aynı  manâda kul-
lamlmış t ır"47 . 

Ş AK K — Lugatta, yarmak, yırtmak, ayırmak gibi manâlarda kul-
lanılan ş akk kelimesi, hadis ıstılahında, yanl ış  olarak fazladan yaz ılan 
kelime veya ibareleri ibtal etmek demektir. Fazlal ığı n ibtali, umumi-
yetle, fazladan yaz ılan ibarenin ilk harfinden ba ş layarak son harfine 
kadar, üzeiine bir çizgi çizilmesi ile yap ılır. Böylece fazlal ık, bu çizgi 
ile, doğru yazılmış  ibarelerden ay ırt edilmi ş  olur. Baz ılar ı  bunun, bir 
hayvanın ipe veya kemende tak ılması  manâsma gelen nesle (neş ak) 
tan geldi ğ ini söylemiş lerdir. Böyle bir ip hayvan ı  nasıl hareketten ah-
korsa, yaz ı  üzerine çizilen çizgi de o yaz ıyı  okunmaktan ahkor, ibtal 
eder. 

Aslında ş akk kelimesi, ma ğ ribliler aras ında kullanılan bir tabirdir. 
Me ş rık ehli aras ında, fazladan yaz ı lmış  bir ibarenin ibtali için üzerine 
çizgi çekilmesi keyfiyeti, ş akkın tam kar şı lığı  olarak, harb kelimsi ile 
ifade edilmi ş tir. Bu bakımdan harb tabiri daha yayg ın ve me şhurdur 
(bkz. arb). 

Ş  AZ — Bir ş eyle cemaattan ayr ı lıp tek kalan, istisna te şkil eden kim-
se veya ş ey manâsma gelen ş âz kelimesi, hadis ıstılahında, güvenilir 
bir râvinin, cemaatin rivayetine muhalif olarak rivayet etti ğ i ve bu ri- 

1144. Bkz. IV. 135. 

1145. Bkz. II. 229. 

1146. Bkz. nın Hacer, Nutıbetu'l-fiker ş erhi, s. 46. 
1147. Ayn ı  yer. 
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vayeti ile tek kald ığı  hadis için kullanı lmış  bir tabirdir. Öyle ki, râvi-
nin rivayeti ile cemaatin rivayeti aras ında bir tercih yapmak gerekti ğ i 
zaman, râvinin rivayeti terkedilir ve daha çok isnadla gelen cemaatin 
rivayeti tercih edilir Bu sebepledir ki saz hadis, zay ıf hadisler aras ında 
yer alır. 

Saz ın genel olarak kabul edilen bu tarifi yan ında ileri sürülmü ş  
başka tarifleri de vard ır. Bu tariflerin eskisi imam e ş—Safici (Ö. 204) 
ye aittir. Ibnu's—Salâh' ın Yunus İ bn cAbdi'l—Acra'dan naklen bildir-
diğ ine göre, e ş —Safici ş öyle demi ş tir: "Saz, güvenilir olan bir râvinin 
rivayet edip de ba şkalarının rivayet etmedi ğ i hadis de ğ il, fakat güveni-
lir bir râvinin, ba şkalarının rivayei etti ğ i hadise muhalif olarak rivayet 
ettiğ i hadistir" 1148. — 

E ş —Ş ü'ficrnin bu tarifinden anla şı lıyor ki, saz olan hadis, ba şka-
larının rivayet etti ğ i hadise muhalif olmas ı  dolayı sıyle makbul olmayan 
bir hadistir; çünkü ba ş kalarının hadisi, rivayet edenlerinin çoklu ğu 
dolayı sıyle tercihe ş ayandır. 

Ebâ Ydla 	(0.446) ise daha farkl ı  bir t arif vermi ş  ve "tek 
bir isnadtan ba şka isnad ı  bulunmayan ve râvisi güvenilir olsun veya 
olmasın bu isnadla tek kalan hadistir" demi ş tirn 49 . 

El—hakim en—Neysabilri (Ö. 405) nin tarifi de Ebil Ydla'n ın 
tarifinden farkl ı  değ ildir. Ona göre ş az, güvenilir râvilerden birinin ri-
vayetiyle tek kald ığı  hadistir. Öyle ki bu hadisin mutabic ı  da yokturus°. 

Gerek el—hakim en—Neysabiirrnin bu tarifi ve gerekse Eb ıl Ydla 
el—halilrnin bundan farkl ı  olmayan tarifi, kar şı mıza, râvinin, rivayeti 
ile tek kaldığı  hadisi ş az olarak ç ıkarmaktad ır. Buna göre, muteber 
hadis kitaplarında sahih olarak yer alan pek çok hadisi ş az olarak de-
ğerlendirmek gerekecektir. Mesela inneme'l—a<millu bi'n—niyy& hadisi 
ferd olan bir hadistir: (Omer ibnu'l—hattab, bu hadisi Hazreti Peygam-
berden rivayetinde teferrud etmi ş , yani tek kalmış tır. Keza cAlkame 
İbn Vakkas, <Omer'den, Muhammed İ bn Ibrahim, cAlkame'den, Yahya 
İ bn Sdid de Muhammed İ bn İ brahim'den rivayetlerinde tek kalm ış -
lardır. Bu bakımdan da rivayet garibtir. Bununla beraber bu hadis, 
el—Butı arrnin ş abItı 'in başı nda zikretti ğ i ilk hadis olmuş , hiç kimse 
onu ş âz olarak tavsif etmemi ş tir. 

1148. (Ulümu'l—lAdt ş , s. 68. Keza bkz. el—Hakim, Mdrifet 	 s. 119. 

1149. Ulitmu'l4adf§, 69. 

1150. Mdrifet 	 s. 119. 
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Keza <Abdullah İbn Dinar' ın rivayeti ile tek kald ığı  enne'n—Nebiyye 
(s.a.s.) nehet' <an bey<ı 'l—velet'i ve `an hibetih hadisiu 5 i, Mâlik'in ez—Zuhri'- 
den rivayetiyle tek kald ığı  enne'n—IVebiyye (s.a.s.) delt,ale Mekke ve 
<alet re'sihi miğfer hadisins2  sahih isnadlarla rivayet edilmi ş  hadisler-
dendir; fakat ş âz olarak de ğ erlendirilmemi ş lerdir. 

O halde ş âz, el—kilkim ve Ebil Ya<la'n ın tariflerinde ortaya koy-
dukları  ş âzdan farkl ıdır ve her iki imam ın tariflerinde göze çarpan nok-
sanlık, bu farkı  meydana getirmektedir. Zaten ibnu' ş —Ş alâh'ın bu iki 
iman= tariflerini ele ah şı  da bu noksanlığ a i ş aret etmek ve as ı l ş âzın 
ne olduğunu ortaya koymak içindir. Ibnu' ş —ş alâh, saz ın, el—Hakim 
ve el—nalirnin zikrettikleri ş ekilde olmadığı nı  söyledikten sonra ş öyle 
der: 

"Ravinin rivayeti ile tek kald ığı  hadise bak ılır. Eğ er bu hadis, onu 
rivayet eden râviden h ıfz ve zabt yönünden daha üstün bir ba şka râ-
vinin (aynı  hadisle ilgili) rivayetine muhalif ise, i ş te o zaman rivayeti 
ile tek kalan râvinin hadisi merdild ş âzdır. Fakat muhalefet söz konusu 
değ ilse, yani münferid rivayet, bir ba şkas ının rivayetine muhalif (ay-
kırı) değ ilse, o zaman, onu rivayet eden raviye bak ılır. Bu râvi, adil, 
hafı z, güvenilir bir kimse ise, rivayeti kabul edilir. Zira bir hadisin 
rivayetinde tek kalmak, onu rivayet eden kimse için bir kat% sebebi 
değ ildir. Fakat rivayetinde tek kalan kimse, zay ıf güvenilmeyen bir 
kimse ise, iş te o zaman tek kalmas ı  onun için kadh (cerh) sebebi olur"" 53. 

İ bnu' ş —ş alâh' ın bu aç ıklamas ından anla şı lıyor ki, bir hadisin saz 
olarak tavsif edilebilmesi için, onun ferd olmas ı , yani yalnız bir kiş i 
tarafından rivayet edilmi ş  olması  yeterli değ ildir. Bu hadisin ayn ı  za-
manda ba şkalar ı  tarafından nakledilen varyant ına da muhalif olmas ı  
gerekir; tâ ki, bu hadisle muhalifi aras ında tercih yapmak durumu 
has ıl olsun ve muhalifi, ya râvisinin daha adil ve haf ız olmas ı , ya da 
râvilerinin çoklu ğu dolayı sıyle tercih edilebilsin. İş te bu durumda tercih 
olunan hadis multfü£ olarak kabul edilirken (bkz. Muhfiii), di ğeri ter-
kedilmiş  olur ve buna saz denir. 

İbn Hacer (Ö. 852), ş az ın daha aç ık bir tarifini vermi ş  ve bir örnekle 
de onun daha kolay anla şı lmas ını  sağ lamış tır. Bu konuda ş öyle demi ş -
tir: "Bir ravinin badisine, ya zabt fazlal ığı , yahut adet çoklu ğu, yahutta 
diğ er tercih sebeplerinden birisi dolay ı sıyle kendinden daha üstün bir 

1151. Hadis için bkz. 	 Ş abil), III. 120; Muslim, ş alı fb, II. 1145. 

1152. Bkz. el—Bubari, ş a1,4, II. 216; Muslim, Ş al.111.1, II. 990. 

1153. cUliimu'l4ad4, s. 70-71. 
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başka râvi yönünden muhalefet vaki olursa, daha üstün oldu ğu için 
tercih olunana muhfai, di ğerine, yani terkedilene Ş 4 denir. Et—Tir-
mizI, en—Nesai ve İbn Mace'nin Sufyan İbn `Uyeyne tank ı  ile `Anar 
İbn Dinar'dan, onun cAvsece'den, onun da İbn cAbbas'tan rivayet 
ettikleri "Hazreti Peygamber devrinde bir adam vefat etmi ş  ve âzâd 
ettiğ i köleden ba ş ka vâris b ırakmamış tır... "hadisiw4  buna bir misal 
teşkil eder. Bu hadisin İbn cAbbas'a bağ lanmasında İbn Curayc ve 
diğ erleri İbn (Uyeyne'ye tâbi olmu ş lar: Hammad İbn Zeyd ise, bunlara 
muhalefet etmi ş  ve hadisi <Amr İ bn Dinar vas ı tas ıyle (Avsece'den nak-
letmiş , fakat İbn (Abbas'ı  zikretmemi ştir. Eba Iiatim der ki: "MaIlfüi 
olan İbn `Uyeyne'nin hadisidir. Ilammad İ bn Zeyd adalet ve zabt 
ehlinden olmakla beraber, Ebü Intim say ı  bak ımından Ilammad İbn 
Zeyd'e nisbetle daha çok olan kimselerin rivayetini tercih etmi ş tir. Bu 
aç ıklamadan anla şı lıyor ki ş az, makbul olan râvinin, kendisinden üstün 
olan kimselere muhalif olarak rivayet etti ğ i hadistir. Ist ılah yönünden 
ş amlı  muteber olan tarifi budur"H". 

1154. Hadis için bkz. Elya D3vrid, Sunen, II. 112; İ bn Miice, Sunen, II. 167. 

1155. Nugetu'l—fiker ş erhi, s. 43-44. 
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TABAK.XT— Tabakat kelimesi, lugatta, birbirine benzeyen kim-
seler manas ına gelen abaka'nın çoğulu olup, ıstılahta, birbirine yakın 
yaş larda bulunan ş eyhlerden, yine birbirine yak ın kimselerin hadis 
rivayet etmek, yahut hadis rivayet etmeseler bile o ş eyhlerin devrine 
yeti ş mek suretiyle meydana getirdikleri gruplard ır. Bazan iki kimse, 
bir hususta birbirine benzemek suretiyle ayn ı  tabakadan say ıldıkları  
halde, benzemedikleri di ğer bir husus sebebiyle ayr ı  tabakalardan sa-
yılırlar. Buna göre, mesela sahabiler, Hazreti Peygamberle sohbetleri 
itibariyle hepsi de bir tabaka te şkil ederler. Bununla beraber, İ slâm'a 
ilk girenler, baz ı  gazvelere i ş tirak edenler, hicrette bir olanlar ve bunun 
gibi baz ı  tarihi olaylara kat ılanlar itibariyle sahabilerin de tabakalara 
ayrıldıkları  görülür. İbn Sa`d onları  beş  tabakaya ay ırmış , 
en—Neysabüri ise onlar ın oniki tabaka olduklar ını  söylemiş tir. El-
liakim'e göre birinci tabaka, Mekke'de ilk müslüman olan sahabilerdir. 
Ebü Bekr, cOmer, (Osman ve (Ali bunlardand ır. İkinci tabaka Da-
ru'n—Nedve ashab ı dı r ki, (Omer'in islam'a girmesi üzerine Mekkeli 
bir cemaat da Hazreti Peygambere beycat edip müslüman olmu ş tu. 
Üçüncü tabaka, Habe ş istana hicret eden sahabilerdir. Dördüncü 
tabaka, <Akabe'de Hazreti Peygambere bey'at edenlerdir. İ kinci 
`Akabe'de beytat edenler be ş inci tabakayı , Hazreti Peygamberin 
hicreti esnas ında Medine'ye varmadan önce R.uba'da iken hicret mak-
sadıyle Mekke'den ayr ılıp ona iltihak edenler alt ıncı  tabakay ı , Bedir 
sava şı na kat ılanlar yedinci, Bedir ile kludeybiye aras ında hicret eden-
ler sekizinci, R ı?van beycatında bulunanlar dokuzuncu, Uudeybiye 
ile Mekke'nin fethi aras ında hicret edenler onuncu, Fetihte müslüman 
olanlar onbirinci, Fetih günü ve veda hacc ında Hazreti. Peygamberi 
görüp müslüman olanlar da onikinci tabakay ı  teşkil ederlern56. 

Tabicısm da sahabe gibidir. Hepsi de bir veya birkaç sahabiye mü-
laki olmaları  itibariyle bir tabaka te şkil ederler; bununla beraber, 

1156. Ma"rifet 	 s. 23-24. 
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onlar da kendi aralar ında muhtelif tabakalara ayr ılmış lardı r. 
kim, tabicûnun onbe ş  tabakadan ibaret oldu ğunu söyler ve bir kaç 
tabakadan baz ı  örnekler verir. Ona göre, Hazreti Peygamberin cennetle 
teb ş ir ettiğ i (el—<A ş eretu'l—Mube şş ere) on sahabiye yeti ş en tâbi'îler birinci 

tabakada yer al ırlar. Bunlar ın başı nda Sacid İ bnu'l—Museyyib (O. 

89, 91, 105), Rays İbn Ebi klizinı  (Ö. 97), Ebit <Osmân en—Mehdi (O. 
100), Rays İ bn (Ulı fl (O. 97), Ebii. 	ş akik İbn Seleme (O. 82), 

Ebn Recâ' el—cUtâridi (O. 107, 108) gibi isimler bulunur. 

E1—Esved İ bn Yezid (O. 75), `Alkame İbn R.ays (O. 62), Mesrük 
İbnu'l—Ecda`(Ö. 63), Ebü Seleme İ bn (Abdirralıman (Ö. 94), 'Price 

İ bn Zeyd (Ö. 99) ve di ğer bazı  tâbi'iler ikinci tabakadan; «A«  mir İ bn 

Serâbil e ş —ş a`bi (O. 104), (Ubeydullah İ bn <Abdillah İbn <Utbe (O. 89), 

ş urey13 ibnu'l—Hâris, (O. 80) ve akranlar ı  da üçüncü tabakadan say ı -

lırlar. Basral ılardan Enes İbn Mâlik'e, K tifelilerden <Abdullah İbn 

Ebi Evfâ'ya, Medinelilerden es—Sâ'ib İbn Yezid'e, M ısırlı lardan 

<Abdullah ibnu'l—kraris İbn Cez'e, Ş amhlardan Ebn Umâme el—Bâhill'ye 

mülâki olanlar da tâbi`ânun onbe ş inci tabakas ını  te şkil ederlern". 

El—Wkim'in bu ay ırımına rağmen, İ bn Sa`d (O. 230), tâbi<ânu 

dört, Muslim (Ö. 261) ise üç tabaka olarak zikretmi ş lerdir. 

Gerek hadis râvilerinin ve gerekse di ğ er ulemâmn mensup olduklar ı  
tabakalar ı  bilmek, hadis ilmi yönünden çok önemlidir. Bazan iki râvinin 
aynı  isimde birle ş tikleri olur ve bu benzerlik, çok defa, birinin di ğ eri 

olduğu zann ına yol açar. Bu ş ekilde yanlış  bir zanna dü ş memek için, 

râvilerin tabakalar ının bilinmesi gerekir. Bu da onlar ın doğum ve vefat 

tarihlerini, kimlerden hadis rivayet ettiklerini ve kimlerin kendilerinden 
hadis ald ıklar ını  bilmek suretiyle mümkin olur. İş te bu maksatla çe ş itli 
tabakat kitaplar ı  tasnif edilmi ş  ve râvilerin do ğum ve vefatlar ı  ile 

tarih olaylar ı  içindeki yerleri aç ıklanm ış tır. İbn Sa(d (O. 230) ın et-
Tabalcatu'l—Kubrit'sı  bu kitaplar ın en çok ş öhret kazanamd ır. Halife 

İ bn Ijayyât (Ö. 240)ve ş attlly, sahibi Muslim ibnu'l—Hac4e (Ö. 261) 
ın Kitâbu't—rabalciit'ları  Ebu Hâtim er—Wazi (O. 275) nin Tabalciitu't-
Trebicin'i bunlardand ır. Daha sonraki as ırlarda ez—Zehebi (O. 748) 

tarafından telif edilen Tezkiretu'l—ffuffd£ veya Tabalcrı tu'/—kluffeti adlı  
eseri de bu sahada ş öhret kazanm ış  değerleri bir kitapt ır. 

Burada ş una da i ş aret etmek gerekir ki, tabakat kitaplar ı  ile tarih 

kitaplar ını  birbirleriyle kar ış tırmamak l'az ımdır. Her ne kadar tarih 

kitaplar ının hadis râvilerini konu edinmek yönünden tabakat kitaplar ı  

1157. Aynı  eser, s. 41-42. 

410 



ile benzerlikleri varsa da, tarihi olaylar ı  incelemesi yönünden di ğ er-
lerinden ayr ılırlar. Mesela tarihin konusu, Bedr sava şı nı , bu savaş a 
kat ılanlarla birlikte incelemek oldu ğu halde, tabakat kitaplar ı , bu sa-
vaş a katılanlarla, yaş ları  küçük olduğu için katılamayanlar ı , aynı  za-
manda daha önemli olarak, sava ş a kat ıldıkları  halde, küçük ya ş ta 
olup da kat ı lamayanlara nisbetle daha çok ya ş ayan ve onlardan sonra 
vefat edenleri inceleyip ortaya korlar. 

TABIci — Hazreti Peygamberin ashab ından herhangi birine mülâki 
olan ve onunla sohbeti bulunan kimseye tabici (ço ğulu: tabi`iin) denir. 
Tabicinin tarifi hakk ında değ i ş ik görüş ler ileri sürülmü ş tür. El—klü-
kim en—Neysabüri (Ö. 405), bir kimsenin tabi(/' olabilmesi için, herhangi 
bir sahabiye mülaki olmas ını  yeterli saymış  ve bu sebeple daima "lik5" 

tabirini kullanm ış tırim. Bununla beraber el—Ilatib (Ö. 463) e göre 'ika 
tabiri tabiş inin tarifi için yeterli de ğ ildir; lika ile birlikte sohbet de 
ş artt ır; yani tabi`inin bir sahabi ile görü ş üp konuş muş  olması  laz ım-
dır159. Herne kadar sahabinin tarifinde bir kimsenin Hazreti Peygam-
bere "lika" ı  yeterli görülmü ş  ise de, bu, Hazreti Peygamberin her yön-
den derecesinin yüksek olması  dolayı sıyledir. Bir sahabi elbette Haz-
reti Peygamberin derecesinde de ğ ildir ve bu sebeple bir kimsenin her-
hangi bir sahabiye mücerred mülâki olmas ı  onu tab'i saymaya yeterli 
bir sebep te şkil etmez. Maamafih, el—I-Jatib'ten nakledilen bu görü şe 
rağmen, hadisçilerin ço ğu, bir kimsenin, sahabi ile sohbeti bulunmasa 
bile, ona mülâki olmas ı  halinde tabici sayılacağı nı  ileri sürmü ş lerdir. 
Nitekim Muslim ve İbn 1.1 ıbban, el—A`me ş 'i tabi<tin tabakas ı  içinde 
zikretmi ş lerdir. Çünkü el—Ac ıneş , kendisinden hadis i ş itmemiş  olsa bile 
Enes İbn Malik'e mülâki olmuş tur. Keza Yalıya İbn Ebi Kesir (Ö. 
129) Enes'e, Müsa İbn Ebi 'A= İbn liureys'e millaki olduklar ı  
için tabicandan say ılmıslardır"6°. 

Tabicanun, gerek hadis rivayetinde ve gerekse İ slam dininin daha 
sonraki nesillere ö ğ retilmesinde büyük rolleri ve hizmetleri olmu ş tur. 
İ slami ilimlerin ço ğuna ait kitaplar onlar ın devrinde tedvin ve tasnif 
olunmaya ba ş lamış , usûle ait bir çok kaideler onlar taraf ından ortaya 
konmuş tur. Allah Tacala Kur'âm Kerimde "Muhacirlerden ve Ensar-
dan (islam'a girmek hususunda) ilk öne geçenler ile bunlara güzel bir 
ş ekilde tâbi olanlar... Allah onlardan raz ı  olsun, onlar da O'ndan raz ı  
oldular. Allah onlar için alt ından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacak- 

1158. Bkz. 	 s. 42. 
1159. Bkz. 	 Tedrib, s. 416. 

1160. Ayn ı  yer. 
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ları  cennetler haz ırladı . İş te büyük kurtulu ş  budur" 1161 buyurmu ş  ve 

"bunlara güzel bir ş ekilde tabi olanlar" derken bununla tabicileri mu-

rad etmi ş tir. Hazreti Peygamber de "insanlar ın en hay ırlısı  benim mu-

ass ırlarımdır. Sonra onlar ı  takip edenler, sonra onlar ı  takip edenler"" 62 

 diyerek, sahabeden sonraki I abi<ılnun, ümmetinin en hay ırlı  nesli ol-

duğuna i ş aret etmi ş tir. 

Tabi(iinun say ısı  hakkında hiçbir rakam ileri sürülmemi ş tir. Saha-

bilerin, Hazreti Peygamberin vefat ından sonra, fethedilen çe ş itli ül-

kelere da ğı ldıkları  ve buralarda kendilerine pek çok müslüman ın mülaki 

olduğu gözönünde bulundur ıdursa, bunlar ın sayı sını  tesbit etmenin 

mümkin olamayaca ğı  kolay anla şı lır. Bununla beraber Islam' ın çe-

ş itli ilim dallar ında ş öhret kazanm ış  pek çok tabi(inin tarih ve tabakat 

kitaplar ında zikredildiğ ini ve bunlar ın hal tercemelerinin verildi ğ ini 

gözden uzak tutmamak gerekir. 

Tabi`tin, sahabilere mülâki olmalar ı  itibariyle sahabeden sonra 
ikinci tabakay ı  te ş kil ederler. Bununla beraber onlar da kendi ara-
larında muhtelif tabakalara ayr ılmış lardır. İ bn Sa`d'a göre Vahit -em 

dört, Muslim'e göre üç tabakad ır. El—Hakim ise tabicileri onbe ş  taba-

kaya ay ırmış tır (bkz. TabaVat). 

Tabicim içinde el—Fulcand'a's—Selıca unvanı  ile tanınan "yedi fakih", 

ilimleriyle büyük ş öhret kazanmış tır. Bunlar: Said İbnu'l—Museyyib, 

el—Kesim İ bn Muhammed İbn Ebi Bekr, (Urve ilınu'z—Zubeyr, Ija.rice 

İbn Zeyd İ bn Sabit, Ebii Seleme İ bn (Abdirralnan İ bn (Avf, (Ubey-

dullah İbn (Abdillah İbn (Utbe ve Suleyman İbn Yesar'd ır (bkz. 

Seb<a). 

Câhiliye devrinde ya ş amış , Hazreti Peygamber devrine de yeti ş -

miş  fakat onu görmek ş erefine nâil olamam ış  müslümanlar ın da tabi-

`Lindan say ıldıklarını  burada belirtmek gerekir. Mul ı, cgram denilen bu 

tabicilerin ba şı nda Eb ıl Reca' Eb ıl Va'il el—Esedi, Suveyd 

İ bn Gafele ve Ebil (Osman en—Nehdi gelir (bkz. Mul ı azramiin). 

TA`DIL — Bir kimsenin adaletinin aç ıklanması  manasma gelen 

ta`dil, cerh ile birlikte hadis ilminin en önemli konular ından birini te ş -

kil eder. Cerh ve ta`dil olmaks ı zın bir hadisin sahih veya zay ıf olduğunu 

tesbit etmek mümkin değ ildir. Çünkü s ıhhat ve zafiyet, her ş eyden 

önce, hadisi nakleden ravinin güvenilir olup olmamas ına bağ lı  olarak 

ortaya ç ıkan s ıfatlard ır. Bir ravi, ne derece güvenilir bir kimse ise, 

1161. Teybe sûresi, 100. 

1162. Muslim, ş abill, IV. 1962-1963. 
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onun rivayet etti ğ i hadis de o derece s ıhhat kazanm ış  olur. Bir hadisin 
isnadını  teşkil eden râvilerin hepsi güvenilir olduklar ı  takdirde, o hadi-
sin sahih olduğuna hükmedilir. Aksi halde, yâni râvilerden birinin veya 
birkaç ının güvenilir olmamas ı  halinde, onlar ın bu halleri, rivayet et-
tikleri hadisin s ıhhati üzerinde ş üphe ve tereddütlerin belirmesine ve 
dolayı sıyle onun sahili olmadığı  hükmünün verilmesine sebep olur. 
İş te bu basit ve basit oldu ğu kadar da önemli olan kaide dolay ısıyle, 
hadis ravilerinin gözönünde tutulmas ına ve hallerinin ara ş tırı lıp ortaya 
konmas ına büyük bir titizlikle önem verilmi ş tir. 

Bir râvi zay ıf halleri dolay ı sıyle cerhedilir ve bu haller aç ıklanır. 
Zayıf hali görülmeyen ve güvenilir oldu ğu anla şı lan bir râvi de tddil 
edilir; bir ba şka tabirle tezkiye olunur. 

Râvinin cerhinde cerh sebebi olan hallerin aç ıklanmas ı  ş art ko ş ul-
duğu halde, tddilde böyle bir ş art söz konusu de ğ ildir. Çünkü bir in-
sanın nadiren de olsa yalan söylemesi, onun bu yüzden cerhedilmesine 
sebep olur. Bu itibarla onun yalan söyledi ğ inin bilinmesi gerekir ve 
bu hali açıklanır. Bir ba şka cerh sebebinin de ayn ı  ş ekilde aç ıklanması  
gerekir. Fakat kendisinde cerhe sebep te ş kil edecek herhangi bir hal 
bulunmayan kimse tddil edilirken, onun yalan söylemedi ğ ini, yahut 
çeş itli cerh sebeplerini birer birer sayarak bunlar ın hiç birisinin kendi-
sinde bulunmadığı nı  söylemek gereksizdir. 

Cerh ve tddil, bir râvi üzerinde birle ş irse, yani bazı  kimseler râ-
viyi cerh, diğer baz ıları  da tddil ederlerse, hüküm, cerh edenlerin 
görüşüne göre verilir Çünkü bu gibi durumlarda raviy ı  tddil eden kim-
selerin, râvinin cerhe sebep te şkil eden hallerini yakından bilmedikleri 
anlaşı lır. E ğ er bu hallerini bilmi ş  olsalardı , ş üphesiz, onlar da râ viyi 
cerh etmekten geri kalmazlard ı  (bkz. Cerh). 

Râvinin tddilinde baz ı  tabirlerin kullan ılmas ı  hadisçiler aras ında 
âdet haline gelmi ş ; ayn ı  zamanda bu tabirlerden herhangi birisi bir 
râvi hakk ında kullanıldığı  zaman, o râvinin, güvenilir olma s ıfat ının 
hangi mertebede bulunduğunu anlamak da mümkin olabilmi ş tir Çünkü 
bu tabirler, hadisçiler aras ında ayr ı  bir s ınıfaland ırmaya tâbi tutulmu ş  
ve bir râvinin güvenilirli ğ i hangi derecede ise, onun hakk ında yalnı z 
o dereceye delâlet eden tabirlerden biri kullan ılmış tır. Mesela İbn 
Ebi klâtim'e göre tddilde kullan ılan tabirler dört gruba ayr ıl ır. Birinci 
grup tabirler, en güvenilir râvileri belirtmek için tesbit edilmi ş tir. Bun-
lar: Silca, mutistn, şebtun, 4uceetun, (adlun baft£un, cadlun abı fun ta-
birleridir. Ez—Zehebi ve el—`Iratf, İ bn Ebi klâtim'den farkl ı  olarak, 
tddile delâlet eden tabirleri be ş  gruba ay ırmış lard ır. Ancak onlar ın 
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ilave ettikleri grup, İ bn Ebi I-Fatim'in birinci grupta zikretti ğ i tabir-
lerin de önünde yer al ır ve en güvenilir raviler hakk ında kullanılır Bu 
tabirler, bir tabirin tekrar edilmesinden ibarettir: Siha ş iha, siha hucce, 
ş iha haft£ gibi. 

İ bn Hacer ise, tddile delâlet eden tabirleri alt ı  gruba ayırmış  ve 
birinci mertebedeki raviler hakk ında bu tabirlerin ef `al veznindeki 
ş ekillerini kullanmış tır: Evsah, eş bet gibi. 

İ bn Ebi Wtim'in ikinci mertebede kulland ığı  tabirler — ki bunlar 
ez—Zehebi ve el—(IraVnin tasnifinde üçüncü, İ bn Hacer'in tasnifinde 
ise dördüncü mertebeye delâlet ederler — sadahun, mahalluhu eş —şı dhu, 
la be'se bihi, me'münun gibi tabirlerdir. 

Üçüncü mertebede kullan ı lan tabirler — di ğer ikisine göre dördüncü, 
İ bn liacer'e göre be ş incidir — şeyhun, feyuktebu hadisuhu, yunictru fih, 
şeyhun vasatun, ceyyidu'l—hadis, hasenu'l—hadis, ş adahun, 
ş adahun lehu evham, şadahun tegayyere bi'ahı rih gibi tabirlerdir. 

Dördüncü mertebede ise — ikisine göre be ş inci, İbn Ilacer'e göre 
altıncı  mertebedir — yuktebu hadi ş uhu li'l—i(tibar, ş adahun 
inş a'allah, erca en la be'se bihi, ş uveyl ı h, mahbalun gibi tabirler kullan ı l-
mış tır'°" 

Bu son mertebede kullan ılan tddil tabirleri, ravinin cerhinde 
kullanı lan tabirlerin en hafif olanlar ına en yak ın derecede bulunanlar-
dır. Bu sebepledir ki, en güvenilir ravi ile en zay ıf 'iyi aras ında muh-
telif derecelerde yer alan ravilerin hallerini belirten bu tabirler dere-
celerine uygun manalar ifade ederler. 

TAIJAMMULU'L-1-JADIS — Lugatta yüklenmek manas ına gelen 
tahammul kelimesi hadis ıstılahında, bir kimsenin, ba şkalarına nak-
letmek maksad ıyle hadis rivayet eden bir' ş eyhten, rivayet etti ğ i hadis-
leri çe ş itli yollarla (ya i ş iterek ya kitaplar ını  alarak, ya ona arzederek) 
alması , yani onları  başkas ına devretmek üzere yüklenmesidir. 

Talı ammulu'l—hadis, ş ethten, hangi yolla olursa olsun hadis almak 
demek olunca, ilk akla gelen husus, tahammul i ş inin hangi yaş larda 

ve hangi hallerde ba ş layabileceğ idir. Bu konuda hadisçiler aras ında 
değ iş ik görü ş ler ileri sürülmü ş  olmakla beraber, genellikle, ki ş i ister 

kâfir olsun ister çocuk olsun hadis alabilece ğ i kabul edilmiş tir. Ancak 

1163. Ta`dilde kullanılan bu tabirler hakk ında İbn Ebi Ijrıtim'in tasnifi için bkz. Kidı bu'l- 

cerh ve't-ta` dil, I. 1, 37; eg-Zehebi'nin tasnifi için bkz. 	 I. 4; İbn Hacer'in tasnifi 

için bkz. Nuhbetu'l-fiker ş erhi, s. 95. Keza bkz. 	 Tedrib, s. 231-232. 
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hadisin alınmas ı  ile rivayet edilmesi farkl ı  ş eylerdir. Rivayette, Hazreti 
Peygamberin bir hadisinde de belirtildi ğ i gibi, hüküm istihrac edile-
bilmesi için hadisin daha fakil ı  bir kimseye ula ş tı rılmas ı  gayesi vard ı r. 
Bu sebepledir ki fahih, istihrac edece ğ i hükmün islâm'ın ruhuna uygun 
olmasını  sağ lamak için hadisi kimden ald ığı na dikkat etmek zorun-
dadır; çünkü hadisin s ıhhati, onu rivayet eden ki ş inin güvenilir olması, 
ile yakından ilgilidir. Güvenilir olmamn ilk ş artı  ise dini bütün olmak-
tı r. İş te bu sebepledir ki hadisçiler, küfir olan bir kimsenin hadis al-
masında mahzur görmemi ş  olsalar bile, kâfirin rivayet etti ğ i bir hadisin 
alınamayaca ğı  görüş ü üzerinde ittifak etmi ş lerdir. Nitekim sahabeden 
Cubeyr İbn Muteım, Hazreti Peygamberin ak ş am namaz ında Tür sü-
resini okuduğunu Islâm'a girmeden önce i ş itmi ş , fakat bu hadisi ancak 
müslüman olduktan sonra rivayet edebilmi ş tir"". 

Hadis almak için belirli bir ya ş  üzerinde ittifak edilmemi ş tir. Ş am 
hadisçileri, otuz ya şı ndan sonra hadis semü`m ın müstehab oldu ğunu 
söylerken Küfeliler, çocuklar ına, yirmi ya şı nı  tamamlamadan hadis 
talebine müsade etmemi ş lerdir. Sufyün es—Sevri'ye göre hadis ö ğ ren-
mek isteyen bir kimse, bu i ş e ba ş lamadan önce yirmi sene ibadetle 
meş gul olmandır"65 . 

Fakat do ğ ru olan görü ş  odur ki, hadis i ş itmek, yazmak, yahut 
zabtetmek için ya ş  tandidine gerek yoktur. Çocuk temyiz kudretine 
sahip olduğu yaş tan itibaren âlimler meclisine kat ılıp hadis i ş itebilir. 
Önemli olan, onun söylenen sözü anlayabilmesi ve sorulan soruya cevap 
verebilmesidir. Be ş  ya şı nda da olsa her ş eyi birbirinden ay ı rma yete-
neğ ine sahip olan bir çocuk, hadis alabilecek bir ya ş a gelmiş  demektir. 
Ibrahim İbn Saeld el—Cevherrnin nakletti ğ ine göre halife el—Me' ınfin'a 
dört ya şı nda bir çocuk götürülmü ş , hem Kur'ân okuyor, hem de çe ş itli 
meselelerde görü ş  bildiriyordu. Fakat karn ı  ac ıktığı  zaman a ğ lamak-
tan da geri kalm ıyordu°°". 

Hadis tahammülünün çe ş itli ş ekilleri, veya yollar ı  vard ır. Bun-
lar, önem s ı ras ına göre ş öyledir: 

1. Sema( : Hadis alacak kimsenin, rivayet s ı ras ında ş eyhin sözlerini 
bizzat i ş itmesidir. Ş eyh, bu rivayeti ya h ı fz ından, yahutta elindeki 
kitab ından yapar; önemli olan, hadis alan kimsenin ş eyhin ağ zından 
iş itmesidir. Bu bak ı mdan semtte, hadis tahammülünün en üstün ş eklini 
teşkil eder. 

1164. Es—Suyrıti, Tedrib, s. 237. 
1165. Aynı  yer. 
1166. İbn Keş ir, iljtiföru 	 s. 120. 
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Hadisi sema` yolu ile alan kimse, onu bir ba şkas ına rivayet eder-
ken haddeş end, alyberand, enbe'ena, semictu, kale lend falan, zekere lena 
fuldn gibi tabirler kullan ır. Bu tabirlerin en üstünü semictu, sonra s ı -
ras ıyle haddeşend ve alıberantı 'dır. Ancak ahberand, kıraata tahsisi 
yaygınla ş madan önce semdda en çok kullanılan tabir idi. 

2. `Arz veya şeyhe okumak ac ı rda cale'ş — şeyh) : Ş eyhten hadis 
alacak olan kimsenin, önceden bildi ğ i, yahut yazı lı  olarak elinde bu-
lundurduğu ş eyhin hadislerini, ş eyhe okumas ı  veya arzetmesidir ki, 
bunun ba ş lıca iki gayesi vard ır: Birincisi, ş üphesiz, bu hadisleri ba ş -
kalarına rivayet edebilmek için ş eyhin haberdâr olmas ını  sa ğ lamak, 
bir bak ıma onun iznini almak; ikincisi ise, önceden bildi ğ i veya yaz ılı  
olarak elinde bulundurdu ğ u ş eyhe ait hadisleri ona arzederek, yanl ış  
bildiğ i, yahut yanl ış  yazdığı  kısımları  varsa onları  düzeltmek ve ileride 
ba ş kalar ına rivayet etti ğ i zaman do ğ ru olarak rivayet etmektir. 

Ş eyhten arz veya k ıraat yolu ile hadis alacak olan kimsenin bizzat 
arzetmesi veya okumas ı  ş art değ ildir. Ş eyhin huzurunda bir ba şkası  
okurken di ğ eri de dinlerse, dinleyen de arzedenle birlikte ş eyhten hadis 
almış  olur. 

İ lk tahammül yolu olan sema` ile arz ın tercih yönünden kar şı la ş -
t ır ı lması  neticesinde üç görü ş  ortaya ç ıkmış tır. Baz ı  hadisçiler, semac 
ile arz aras ında hiçbir fark görmemi ş ler, her ikisinin de aynı  derecede 
olduğunu söylemi ş lerdir. Diğer bazıları  sema<1 arzdan üstün görür-
'erken, baz ı ları  da arz ı  sema`a tercih etmi ş lerdir. Her görü ş ün müda-
faasını  yapan bir çok hadisçi ve me ş hur imamlar vard ır. 

Arz yolu ile alınan hadislerin rivayetinde kullan ılan ideal tabirler, 
eğ er arzeden bizzat râvinin kendisi ise, Icara'tu 'ada fuleinin, bir başkas ı  
arzederken râvi dinlemi ş  ise, buri'e cald fuldnin ve elle esmdu tabirleridir. 
Bununla beraber baddesencl, aljberand ve hattâ semictu tabirlerinin kul-
lanı lmasına cevaz verenler de vard ır. Bunlar, bu tabirlerden baz ısına 
cevaz verirken, di ğ er baz ı s ına da muhalefet ederler. Bu bak ımdan hepsi 
arasında kesin bir ittifak yoktur. 

3. Iedze : Hadis tahammül yollar ının üçüncüsü icaze'dir. icaze, 
ş eyhin, hadislerini rivayet etmesi için bir kimseye izin vermesidir. Ancak 
bunun çe ş itli ş ekilleri vard ır: 

a) Ş eyh, belirli kimseye veya kimselere belirli hadislerinin veya 
kitaplarmın rivayeti için icazet verir. 

b) Belirli kimseye veya kimselere belirli olmayan hadis veya ki-
taplar ını n rivayeti için icazet verir ve mesela "sana (yahut size), bütün 
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mesmılat ımın rivayeti için icazet verdim" der. Asl ında ş eyhin "bütün 
mesm ı) al ı ", icazet verilen kimse için meçhuldür. Bu sebeple, bu tarz 
icazetin cevaz ı  hakkında birincisine nisbetle daha çok ihtilaf ç ıkmış -
tır. Bununla beraber, bu icazete ve bu icazetle al ınan hadislerin rivaye-
tine cevaz verenler olmu ş tur. 

c) Ş eyh, belirli olmayan kimselere umum vasf ı  kullanarak icazet 
verir. ve  naeselâ "bütün müslümanlara icazet verdim" der. Bu çe ş it 
icazet, daha çok, muahhar ulema aras ında ihtilaf konusu olmu ş ; bazıları  
bu umumi icazetin " ş u beldenin ilim talebesine icazet verdim" denile-
rek tandit edilmesini cevaza daha yak ın görmüş lerdir. 

d) Ş eyh, belirli kimselere meçhul olan kitab ının rivayeti için ica-
zet verir ve mesela "sana sunen kitab ının rivayeti için icazet verdim" 
der. Fakat kendisi bir kaç sunen kitab ı  rivayet ettiğ i için, icazet ver-
diğ i kitab ın hangisi olduğunu belirtmez. Yahutta ş eyh, belirli bir kita-
bının rivayeti için meçhul olan bir kimseye icazet verir ve "Mubammed 
İ bn Hâlid ed—D ımaş krye fulan kitab ımın rivayeti için icazet verdim" 
der. Aslında Mubammed İ bn Hâlid ed—D ıma ş ki adında bir kaç kiş i 
vardır, fakat ş eyh, bunlardan hangisine icazet verdi ğ ini belirtmez. 

e) Ş eyh, olmayan bir kimse için icazet verir ve mesela "fulan kimse-
nin doğ acak çocuğuna icazet verdim" der. 

f) Ş eyh, sema` yahut icazet gibi çe ş itli tahammul yollar ından biri-
si ile henüz almamış  olduğu hadisleri veya bir kitab ı , aldığı  zaman riva-
yet etmesi için bir kimseye icazet verir. İ cazetin ihbar, yani haber ver-
mek hükmünde olduğu gözönünde bulundurularak, elinde haberi ol-
mayan kimsenin ba şkas ına hiçbir ş ey veremiyece ğ i görüşü ile bu çe ş it 
icazetin bat ıl olduğu ileri sürülmü ş tür. 

g) Ş eyh, kendisine rivayet etmesi için icazet verilen kitaplar ını , 
yine rivayet etmesi için ba şkas ına icazet verir ve "mucazat ımı  rivayet 
etmen için sana icazet verdim" der. 

Zikrettiğ imiz bu yedi icazet şekli, baz ıları  hakk ında daha çok mu-
halifi bulunsa bile, hadisçiler aras ında yine de tatbik edilmi ş tir. 

4. Mundvele: Hadis tahammul yollar ının dördüncüsü, elden vermek 
manasma gelen munâveledir. Ş eyh, hadislerini ihtiva eden bir kitab ı  
rivayet etmesi için herhangi bir talebesine verir. Bu verme i ş i, ya ica-
zetle birlikte olur (mundvele malcrdne bi'l —icdze); ya da icazetsiz olur 
(mundvele mucerrede cani'l—icdze). Birincisi, icazetin en yüksek ş ekli-
dir ve s ıhhati üzerinde hiçbir ihtilaf olmam ış tır. Ş eyh, semacuu ihtiva 
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eden kitab ı  talebesine verir ve "bu, benim semac ımdır", yahut "fulândan 
rivayetimdir; bunu benden rivayet et" der. 

ikincisinde ise, kitab ını  talebeye verir ve "bu, benim semâc ımdır", 
yahut "hadisimdir" der, fakat talebesinin, onu rivayet etmesi için ken-
disine icazet verdi ğ ini söylemez. Böyle bir munâvelenin s ıhhati üzerinde 
değ i ş ik görüş ler ileri sürülmü ş tür. Baz ıları , bu munâvele ile al ınan hadis-
lerin rivayetinin câiz olmadığı nı  ileri sürerken di ğer baz ı ları  bunun ak-
sini iddia etmi ş lerdir. 

5. Kitabe : Tahammul yollarının be ş incisi kitâbettir. Ş eyh, riva-
yet edilmesini istedi ğ i hadislerini uzakta bulunan bir kimseye yazarak 
gönderir. Mukatebe de denilen bu usûl, munâvelede oldu ğu gibi, ya ica-
zetle birlikte tatbik edilir, ya da icazetsiz olur. Ş eyh, yazdığı  hadisleri 
kendisinden rivayet etmesi için talebesine icazet verdi ğ ini ayr ı ca belirt-
tiğ i gibi, bazan da sadece hadisleri yazmakla yetinir; rivayet etmesi 
için icazet verdi ğ ini zikretmez. Bu ikinci ş ekil, üzerinde görü ş  ayrılık-
ları  bulunmakla beraber, ş eyhin hadislerini yazmas ında icazete delâlet 
bulunduğunu ileri sürenlerce kabul edilmi ş  ve bu yolla al ınan hadislerin 
rivayetine cevaz verilmi ş tir. 

6. 1<lamu'ş —şeyh ( Şeyhin i<lamı , bildirmesi) : Ş eyh, talebesine 
gösterdi ğ i hadis veya kitab ı  hakkında "bu benim fulândan samâ'ımdır" 
der, fakat talebenin bunu rivayet etmesi için hiçbir ş ey söylemez. Böyle 
durumlarda talebenin, ş eyhin hadisini veya kitab ını  rivayei etmesi, 
hadisçilerin büyük ço ğunluğunca câiz görülmü ş , hattâ zâhiriyeden baz ı  
imamlar, ş eyh "bu benim semâ' ımdır" dedikten sonra "bunu benden ri-
vayet etme" dese bile,rivayeti câiz olur, demi ş lerdir. Bununla beraber, 
ş eyhin icazet vermeksizin mücerred i'lâm ımn rivayet için yeterli olma-
dığı nı  ve rivayetin câiz say ılam ıyaca ğı nı  ileri sürenler de vard ır. 

7. Vagyye : Ş eyh, ölümünden önce veya bir seyahata ç ıkarken 
hadislerini ihtiva eden kitaplar ını  birisine vasiyet eder. Kitaplara va-
siyet yolu ile sâhip olan kimsenin onları  rivayet edebilece ğ ini câiz gö-
renler bulundu ğu gibi, câiz olmadığı  görüşünde olanlar da vard ır. 

8. Vicade : Tahammul yollarının sekizincisi "bulmak" manâsma 
gelen vicâdedir. Herhangi bir kimsenin, bir ş eyhe ait hadisleri ihtiva 
eden baz ı  kitaplar ı  bulmas ı dır. Bulan kimse, ş eyhin muâs ırı  olabile-
ceğ i gibi, muâsırı  olmayabilir de. Fakat ne olursa olsun, bu hadisleri 
haddeseni veya atı,berani gibi tabirlerle rivayet edemez. Çünkü onlar ı  
ş eyhten ne i ş itmiş tir, ne de rivayet için icazet alm ış tır. Bu gibi hadis-
lerin rivayetinde um.umiyetle kara'tu fi kitöbi fulanin veya vecettu bi- 
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lı,aff ı  fulanin gibi tabirler kullan ılmış sa da, sahih bir rivayet olarak 
kabul edilmemi ş tir. 

Yukarıda kısaca açıklamaya çalış tığı mız hadis tahammul yollar ı , 
bazıları  diğ er baz ı larına nisbetle daha çok itiraza u ğramış  olsa bile, 
hadisçiler aras ında az veya çok tatbik sahas ı  bulmuş tur. Bu yollar-
dan herhangi biri hadisçilerin ço ğunluğu tarafından zayıf sayıl-
mış  ise, bu yolla nakledilen hadislerin de , zayıflığı na hükmedilmi ş ; 
yolun sıhhatine inananlar ise, hadisleri de sahih kabul etmi ş lerdir. Bu-
nunla beraber semac, arz veya k ıra'at gibi tahammul yolları , herhangi 
bir ihtilaf söz konusu olmaks ı zı n en üstün hadis alma usulleri olarak 
yaygın kabul görmüş  ve hadisçiler, s ırf bu yollarla hadis alabilmek için 
rtt ı le fi talebi'l—badis adı  altında uzun ve me ş akkatli seyahatlar ı  göze 
almakta tereddüt göstermemi ş lerdir. 

TAURIC — kIarece fiilinden türetilmi ş  tefcil bab ında masdar olup 
ilı rac manası nda çıkarmak demektir. Bu kökten gelen ve hadis ıstı la-
hında sık sık rastlanan ba şka tabirler de vardır. Hüküm ç ıkarmak 
(istinbat)manas ında istilı rac, bir kimsenin, me ş hur bir hadis kitab ının 
hadislerini sırasıyle ele alarak kendine ula ş an isnadla vermek suretiyle 
meydana getirdiğ i kitaba delâlet etmek üzere mustat ı rec, hadisin geldiğ i 
yere, yani râvisine delâlet etmek üzere kullan ılan mall„rec, bir hadisi 
isnadı  ile birlikte bir kitapta irad etmek manas ında ih„rac bunlardandır. 

Tabric ise, iki manâda kullan ılmış tır. Birisi Ma ğrib ulemas ı  tara-
fından biraz önce i ş aret etti ğ imiz iljrac manas ında kullanılan ve bir 
hadisi isnadı  ile birlikte bir kitapta irad etmek manas ına gelen tabric-
tir İkinci inanas ı  ise, bir kitapta bulunan hadisleri isnadlar ı  ile birlikte 
çıkarmak ve her bir hadisin, varsa di ğ er isnadlar ım göstererek sıhhat-
lerine i ş aret etmekten ibarettir. Mesela el—cIraki (Ö. 806), el—Gazali 
(O. 505) nin Pıya's ında yer alan hadisleri Tat ıricu elıadisi'l-14ya adı  
altında toplamış tır. Bu kitapta bazı  hadislere vakıf olamamas ı  dolayı -
sıyle ikinci defa, fakat daha küçük bir kitap tasnif etmi ş  ve bu kitaba 
da el—Magni can Itamli'l—isfar fi'l—esfar fi tat ırici ma fi'l—Il ıya mine'l-
alı bar adını  vermiş tir. Kitapta, her hadisin turukunu, sahabilerini, 
mahrecini, s ıhhat ve zafiyet derecesini göstermi ş tir. Keza Zeynu'd-
Din Rasim İbn Kutlubuğa (O. 879) da Tulıfetu'l-14ya fima fate min te-
l:L.(11.kt et ı adisi'l— İ lıya adında bir kitap tasnif etmi ş tir° 167. Bunun gibi, 
müstek ıl bir hadis kitab ı  olmadığı  halde bir çok hadisin delil olarak zik-
redildiğ i eserlerdeki hadisleri toplayarak onlar ın çeş itli isnadlarm ı  

1167. Bkz. FIâci I3alife , Ke şfu'i—iunan, I. 24. 
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ve bu isnadlar ın sıhhat ve zafiyetini gösteren muhtelif tahric kitaplar ı  
meydana getirilmi ş tir. 

TAHRIF— Hadislerin metin ve isnadlarmdaki kelime ve isimlerin 
harflerinde, yanl ış  bir zan veya vehme istinaden yap ılan değ iş ikliklere 
tabrif denilmi ş tir. Merhûm kelimesinin mahr tim olarak değ iş tirilmesi 
gibi. Ancak bu tabir, İbn Hacer'in tasnifinde görülür. Zira o, yaz ı  ş ek-
linin bozulmaks ı zın sadece baz ı  harflerinde yap ılan nokta de ğ iş iklik-
lerini taş idf, yaz ı  ş eklinin bozulmas ını  da tahrif olarak isimlendirmiştir". 
Bununla beraber, gerek Ibnu' ş —ş alalı  ve gerekse ona tâbi olan en-
Nevevi, ister yaln ız nokta de ğ iş iklikliğ i olsun, ister yaz ı  ş eklinin değ i-
ş ikliğ i olsun, her ikisini de taş 14 adı  altında zikretmi ş lerdir" 6'. 

Tahrif yap ılarak rivayet edilmi ş  hadislere muharref denir (bkz. 
Muharref). 

TAIJVIR— Hadis kitabeti esnas ında yaz ılmamas ı  gereken bir 
ibarenin yanl ış lıkla yazı lması  halinde o ibareyi ibtal etmek ve onun, 
metnin asl ından olmadığı nı  belirtmek için baz ı  iş lerin yap ılmasına, 
yahut baz ı  i ş aretlerin kullan ılmas ına, hadisçiler aras ında büyük titiz-
lik gösterilmi ş tir. Fazladan yaz ılan yazının bıçakla kaz ınması , bir bez 
parças ı  ile silinmesi, zarb denilen, yazı  üzerine çizgi çekilmesi, yahut 
baz ı  iş aretlerin konulmas ı  bunlardand ı r. 

Tahvik ise, zarb ın bir çe ş ididir. Fazladan yaz ılmış  olan ibarenin ba şı -
na ve sonuna yar ım daire ş eklinde birer çizgi çizilir. Mesela: "Bugün 
hava çok (çok pek) güzel" gibi. Bu ş ekilde fazladan yaz ı lmış  olan ibare, 
bir çeş it parentez içine al ınmak suretiyle do ğ ru yaz ılmış  olan diğ er iba-
relerden ay ırt edilmiş  olur. Zarb'ta fazladan yaz ılmış  ibarelerin daima 
okunur halde kalmas ı  ve ancak fazla oldu ğunun baz ı  iş aretlerle belir-
tilmesi uygun görüldüğünden, bugün elyazmas ı  kitaplarda rastlanabi-
lecek olan parenteze benzer yar ı m daireler aras ındaki ibareleri kitab ın 
metninden saymama ğ a dikkat etmek gerekmektedir. Tal ıviVın, lugatta 
bir ş eyi çevirmek, ihata etmek mal:tasma gelen iı cıvic'tan türetilmi ş  ol-
duğu gözönünde bulundurulursa, kelimenin yaz ı  dilinde bu malı:aya 
uygun olarak kullanıldığı  kolayca anla şı lır. 

TAKTIC — Hadis ıstılah ında talgru'l—badiş , bir hadis metninde, f ıkhın 
çeş itli konularına dair hüküm istihrac ına yarayacak ibarelerin bulun-
ması  halinde, bu ibareleri bölerek, her ibareyi ilgili oldu ğu fıkıh bab ında 

1168. Bkz. Nuhbetu'l—fiker şerhi, s. 64. 
1169. Bkz. `Utamu'l—hadis, s. 252; es—Suyriti, Tedrib, s. 384. Burada es—Suyfıti, İbn Hacer'in 

tashıfi iki kısma ayırdığı na ve ikinci kısma tab.rEf adı  verdiğ ine iş aret etmi ş tir. 
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nakletmekten ibarettir. Bu aç ıklama, taktic ın, hadisin ş ifahi rivayetinden 
ziyade, bir musann ıfın, hadisi kitab ında naklederken yapt ığı  bir iş  
olduğunu göstermektedir. Buna göre taktic, musannaf, yani f ık ıh bâb-
larma göre tasnif edilmi ş  eserlerde görülür. Musann ıfın bir hadis met-
nini bölerek her' bir bölümünü kitab ının ayrı  bablarında nakletmesi, 
biraz önce de i ş aret ettiğ imiz gibi, o bölümle ilgili f ıkhi hükümün istih-
rac ını  kolayla ş tırmak içindir. 

ibnu' ş —Ş alah, hadis metninde tal4ic ın cevaza daha yak ın olduğunu, 
Malik, el—Buhari ve di ğer bazı  imamların bunu yapt ıklarını  söylemiş , 
fakat kerahiyetten de hali olmad ığı nı  ilave etmi ş tir". Ibnu' ş —ş alah'ın 
bu görüşüne iş aret eden en—Nevevi ise, ona muvafakat edilemiyece ğ i 
zann ında olduğunu söylemiş t ir". 

ibnu' ş —Ş alah, her ne kadar Malik'in bunu yapt ığı nı  söylemiş  ise 
de, E ş heb'in nakletti ğ ine göre Malik, Hazreti Peygamberin hadisinde 
takdim ve tehir yapmay ı , ona baz ı  sözler ilave etmeyi, yahut ondan baz ı  
sözleri ç ıkarmayı  ho ş  görmemektedir" 72. Keza rivayetine 
göre, Ahmed İbn Hanbel de hadis metninin bölünmesine kar şı dır"". 
Ancak her iki imam ın da bu görü ş leri rivayetle ilgilidir ve rivayet es-
nasında yap ılmasını  kötü gördükleri ş eylere aittir. Fakat hüküm istin-
batı  söz konusu olunca, hadisin bir fıkıh bölümü ile ilgili olan k ı sımını  
anlamak daha kolay olur ve hataya dü ş mekten daha uzak kal ımr. 

Ş unu da unutmamak gerekir ki, bir hadis metninin bölünmesi 
halinde, ç ıkartılan ibareler, geride kalan ibarelerin manas ında en ufak 
bir bozukluğ a sebep olmamalıdır. Takticı  yapan musannıfın gözönünde 
bulundurmas ı  gereken en önemli husus budur. E ğ er Malik, el—Buhari, 
Ahmed, en—Nesa'i ve Eba Davad gibi imamlar bunu yapm ış larsa, yap-
tıkları  bu iş le onların böyle bir manâ bozuklu ğuna yol açmayacaklar ım 
da bilmek lazımdır. 

TALEBU'L—HADI Ş  — Hadis i ş itmek veya ö ğ renmek maksad ıyle 
onu rivayet eden ş eyhe gitmek ve gerekti ğ inde onun kap ı sında veya dizi 
dibinde uzun müddet kalarak ö ğrenme arzusunu gerçekle ş tirmek ma-
nasma gelen talebul—hadis, hadislerin toplanmas ı  ve yaz ılması  ile ilgili 
faaliyetlerin temelini te şkil eder. Taleb, ş iddetli ihtiyaca dayalı  bir arzu 
veya bir istek demektir ve bu ihtiyac ın önemi anla şı lmaksı zın, güçlüğü 
gerektiren isteklerden çok çabuk vazgeçilir. Bu bak ımdan hadis talebi, 

1170. Bkz. 	 e. 194. 
1171. Es—Suyr4i, Tedrib, s. 316. 
1172. El—Cez'n'iri, Tevcil ı 'n—nazar, B. 314-315. 
1173. Aynı  eser, s. 316. 
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Islam'ın daha ilk günlerinden itibaren hadise olan ihtiyac ın önemini an-
lamış  müslümanlar taraf ından sürdürülmüş  ve çok kısa bir zaman içe-
risinde cildleri dolduran binlerce hadis toplamp yaz ılmış tı r. 

Hazreti Peygamber henüz hayatta iken, ashab ı , onun söylemi ş  
olduğu bir sözü, yahut yapm ış  olduğu bir fiili, kendilerinden sonra 
gelecek olan nesillere nakledebilmek için büyük bir arzu gösteriyor 
ve bunlar ı  öğ renmek hususunda çe ş itli çarelere ba ş vuruyorlard ı . Onları  
hadis öğ renme ğ e sevkeden baz ı  âmiller vard ı  ve bunlar ın ba şı nda, şüp-
hesiz, sunnetin, İ slam dininin kayna ğı  olması  bakımından sahip olduğu 
büyük değer geliyordu. Bu sebepledir ki, Hazreti Peygamber " ş âhid 
olan gâib olana tebli ğ  etsin; belki kendisine tebli ğ  edilen, onu i ş itenden 
daha anlayış h (fakih) olur" 74, başka bir rivayette de "Allah, bizden 
bir hadis i ş itip de onu h ıfzeden, sonra da ba şkasına tebliğ  eden kimse-
nin yüzünü ak esin. Bazan ilim sahibi kimse, kendisinden daha alim 
olan kimseye onu nakletmi ş  olur; bazan ilim yüklü kimse, alim olmaya-
bilir"H" buyurmu ş tur. Bu sözleri ile Hazreti Peygamber, hadislerinin 
başkalarına nakledilmesini istiyor, ancak böyle oldu ğu takdirde, o ha-
dislerin onlardan daha iyi hüküm ç ıkarabilecek fakilı  (alim) lere ula ş a-
bileceğ ini belirtmi ş  oluyordu. 

Bir taraftan, hadisin İ slam dinine kaynak olmas ı  itibariyle kazan-
mış  olduğu değer, diğer taraftan, Hazreti Peygamberin kendisinden 
iş itilen hadislerin ba şkalarına tebli ğ  edilmesi hususundaki emirleri, 
sahabenin, onları  öğ renme arzusunu art ı rıyor ve her fırsatta Hazreti 
Peygamberin yan ında bulunarak onun sözlerini dinlemeye sevkedi-
yordu. Medine dışı nda oturanlar bile s ık sık Medine'ye geliyorlar, Haz-
reti Peygambere dinleri ile ilgili hususlarda sorular soruyorlar, sonra 
da onun sözlerini ve nasihatlar ını  öğ renmi ş  olarak dönüyorlard ı . Medine-
deki sahabiler ise, çok sual sormaktan menedilmi ş lerdi. Bunu söz ko-
nusu eden Enes İbn Malik ş öyle der: "Peygambere sual sormaktan 
nehyolunmuş tuk. Bundan dolayı , çöl ahalisinden akıllı  birinin gelmesi 
ve bizler dinlerken Peygambere sual sormas ı  hoşumuza giderdi" 1176. 

Enes'in bu sözü, sahabenin Hazreti Peygamberden daima bir ş eyler 
duymak ve öğ renmek arzusu içinde bulunduklar ını  çok iyi aç ıklamak-
tadır. 

Hazreti Peygamberin vefat ından sonra da hadis ö ğ renme arzusu 
kuvvetinden hiçbir ş ey kaybetmemi ş tir. Her sahabinin i ş ittiğ i ve bil- 

1174. El—Buh5r1, Ş ahiti, I. 24; II. 191; Muslim, Ş ahiti, III. 28; Ebil Dgıvild, Sunen, I. 294; İ bn 
Mace, Sunen, I. 104. 
1175. Ebil Davfid, Sunen, II. 289; İ bn Mâce, Sunen, I. 102. 
1176. Muslim, Ş ahiti,  I. 41. 
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diğ i hadisler, gerek say ı  ve gerekse manâ ve mahiyet itibariyle birbirin-
den farkl ı  olduğu için, bir sahabi, Hazreti Peygamberin hayat ında on-
dan i ş itmediğ i hadisi, onu i ş iten bir başka sahabiden sorup ö ğ renebili-
yordu. Hattâ o hadisi bilen sahabi, islam ülkesinin çok uzak bir kö ş e-
sinde bulunsa bile, o hadisi ondan ö ğ renmek için bazan onun bulunduğu 
yere kadar yolculuk etmek külfeti bile göze al ınıyordu. Mesela Hazreti 
Peygamberin tan ınmış  sahabilerinden, kabri bugün Istanbul'da bulu-
nan Ebii Eyyab el—Ensail, bir hadisi Mışı r'da ya ş ayan Ukbe İbn cAmir'e 
sormak için Medine'den M ı sır'a gitmiş , sorup öğ rendikten sonra da geri 
dönmüş tüh 77 . El—Butı arrnin bir haberinden ö ğ rendi ğ imize göre sahabi 
Cabir İ bn `Abdillah da, sahabi 'Abdullah İbn Uneys'in rivayet ettiğ i 
bir hadisi bizzat onun a ğ zından i ş itmek için Medine'den Ş am'a git-
mi ş ti"78 . 

Fetihlerin ço ğ almas ı  ve islam ülkesinin kısa bir zaman içinde geni ş -
lemesi neticesinde bir çok sahabi ülkenin çe ş itli ve birbirinden uzak 
yerlerine da ğı lmış tı . Bunlar ın büyük bir k ı smı  asker ve kumandan, bir 
kısmı  da fethedilen yerlerde devlet hizmetlerini yürütmekle görevli 
bulunuyordu. Bu sahabilerin ço ğunluğu gittikleri yerlerde kal ıyor, 
yerleş ip ev bark sahibi oluyorlard ı . El—Hakim, muhtelif ş ehirlere yer-
le ş miş  ve oralarda vefat etmi ş  sahabilerin isim listelerini verir" 79. 
Bunların bir kısmı  Kfife'de, bir k ı smı  Basra'da, bir k ısmı  Mışı r'da, Se-
merkand ve Horasan'da yerle ş miş tir. Cezire'de, Merv'de ve Nisabar-
da yerle ş enler vard ır. Es—Suyatrnin verdi ğ i rakama göre M ı sır'a 300 
sahabi girmi ş tir". 

Sahabenin bu ş ekilde dağı lmas ı , gayet tabii olarak, Hazreti Peygam-
berden iş itip öğ rendikleri hadislerin de da ğı lması  neticesini do ğurmuş tu. 
Her sahabinin bildiğ i hadislerin miktar, manâ ve mahiyet bak ımından 
farkl ı  olmas ı  da her ş ehir ve kasabada farkl ı  hadislerin yayılmas ına 
sebep olmuş tu ve bu da tabii bir netice idi; çünkü her sehabi, bulun-
duğu yerde, yaln ı z Hazreti Peygamberden i ş itip öğ rendiğ i hadisleri 
rivayet ediyor; böylece, bir yerde rivayet edilen hadi.ler, o hadisleri 
i ş itmemiş  olan sahabilerin bulunduklar ı  diğer yerlerde bilinmiyordu. 
Buna mukabil buralarda da, oralara yerle ş miş  sahabilerin hadisleri 
yayılıyordu. 

Tabi<i'm devrinde tedvinu'l—t ıadiş  (hadislerin toplan ıp yazılması ) 
yaygınlaşı nca, hadis ö ğrenmeyi 	 islam dinine hizmet 

1177. E1-1:1.kinı , Mdrifet 	 s. 7; İbn `Abdil-Berr, Cömic beyiini'l-`11m, I. 94. 
1178. Bkz. el-ButffirI, Ş a4/4, I. 27; İ bn `Abdi'l-Berr, Cami` bey ılni'l=a1m, I. 93. 
1179. Bkz. Wrifet 	 s. 191 vd. 
1180. Bkz. es-Suyiiti, Fjusnu'l-muhi4ara f i ahheıri Mış ra ve'l-Kiihire, I. 81. 
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etmek yönünden gaye edinen ve ona ilmi bir hüviyet kazand ıran ta-
biri hadisçiler, elbette, sadece ya ş adıkları  ş ehirlerde ya ş ayan sahabi-
lerden öğ rendikleri hadislerle yetinemezlerdi; çünkü hadisler, sadece 
tanıdıkları  sahabilerin rivayet ettikleri hadislerden ibaret de ğ ildi. 
Geniş  İslam ülkesinin muhtelif ş ehirlerine yerle şmi ş  baş ka sahabiler 

de vardı  ve onlar da kendi bildikleri hadisleri rivayet ediyorlard ı . Bu 
sebeple oralara gidip her sahabinin rivayet etti ğ i hadisleri de i ş itip 
öğ renmek gerekiyordu. İş te bu gaye ile, tabi`iin devrinde, sahabe dev-
rindekinden çok daha fazla seyahatlar vukubulmaya ba ş ladı . Hadis 

öğ renmeyi gaye edinen her tabici hadisçi, maddi imkanlar ının elver-
diğ i nisbette ba şka ş ehirlerde ya ş ayan sahabileri ziyaret ediyor ve on-
larla temas etme imkanlarm ı  bulup rivayet ettikleri hadisleri kendi 
ağı zlarından dinliyor ve öğ reniyordu. Hadis ö ğ renmek için yap ılan bu 
seyahatlara er—R ı 4le fi alebi'l—l ı cıdiş  adı  verildi. 

Tabi<tsından sonraki nesillerde de bu seyahatlar geni ş leyerek de-
vam etmiş  ve bunlar ın neticesinde bildi ğ imiz hadis eserleri meydana 
gelmiş tir. Burada, baz ı  me ş hur hadis imamlar ının talebu'l—'ı lm de de-
nilen bu faaliyetlerine baz ı  örnekler vermekte fayda vard ır: 

El—Cif ınicu's—ş allib adlı  en güvenilir hadis kitab ının musanmfı  
el—Bukar ı  (Ö. 256), Bukara'da dünyaya gelmi ş , onaltı  yaşı nda iken 
`Abdullah Ibnu'l—Mubarek ve Veki< Ibnu'l—Cerrak' ın kitaplarını  ez-
berlemiş , sonra annesi ve karde ş i ile birlikte hacc için yola ç ıkmış tı r. 
Onsekiz yaşı na geldiğ i zaman, sahabe ve tabi`fınun kaza ve kavillerini 
toplayıp tasnif etmi ş , yine aynı  sıralarda, Hazreti Peygamberin kabri 
ba şı nda ve ay ışığı nın aydınlattığı  gecelerde Tdrillini yazmış tır. 

El—Bukarl hadis toplamak' için bir çok ülke dola ş mış tır. Suriye, 
Mı sır, Cezire, Basra, Küfe, Iiicaz, u ğ radığı  ve baz ılarında uzun zaman 
kaldığı  ilim merkezlerindendir. Önce kendi ülkesinde, sonra da gezdi ğ i 
yerlerde pek çok kimseden hadis alrınşıı r. Bunlar aras ında Mekki İ bn 
İbrahim el—Belki, 'Abdal' İ bn `Osman el—Mervezi, <Ubeydullah İbn 
Masa el—(Absi gibi me ş hur hadisçiler vard ır. Kendisinden rivayet olun-
duğuna göre binin üstünde ş eyhten hadis yazmış tır ve yazıp da isna-
dını  bilmediğ i tek bir hadis yoktur 1181 . 

Bir ba şka Ş ablb, musannıfı  Muslim, 204 senesinde NIsabar'da do ğ -
muş , 218 senesinden itibaren, yani henüz 14 ya şı nda iken, hadis top-
lamaya ve bu maksatla <Irak, 1:licaz, Suriye ve M ı sır gibi çeş itli ülke-
leri dola ş maya ba ş lamış tır. En çok hadis aldığı  ş eyhler aras ında Yahya 

1181. Daha geni ş  bilgi için bkz. Talât Koçyi ğ it, Hadis tarihi, s. 251. 
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İbn Yahya et—Temimi, el—Ka'nebi, Ahmed İbn Yunus el—Yerbü<I, 
İ bn Ebi Uveys, Said İ bn Man ş ür, 	İ bn Sellâm, Ahmed 

İbn Hanbel ve daha bir çok kimse zikredilebilir" 82 . 

Kutub—i Sitteden Sunen musannıfı  en—Nesâ'I, 215 senesinde Ho-
râsün'ın Nisa' kasabas ında doğmuş tur. Onbe ş  yaşı nda iken Kuteybe 
İbn Sa(id el—Belhrye seyahat etmi ş , ondört ay yan ında kalarak on-
dan hadis iş itmiş tir. Bundan sonra bütün Horâsân' ı , Hicaz, (Irük, 
Süriye ve Mı sır'ı  dolaş arak oralarda bulunan hadisçilerden hadis top-
lamış t ır. Onun hadis aldığı  kimseler arasinda İ shak İ bn Râhüye, 

İbn Habib, Ebu Davud Suleymân İbnu'l—E ş cas, islı âk İbn Man ş ür, 
Kuteybe İ bn Sacid ve daha pek çok kimse vard ır. 

En—Nesâ'i, hayat ının mühim bir kısmını  Mışı r'da geçirmi ş  ve eser-
lerini orada tasnif etmi ş tir. ölümünden bir sene önce M ışı r'dan ayr ı -
lıp Ş am'a geldiğ i zaman, baz ı  kimseler ona. Mdâviye'nin üstünlü ğüne 

delâlet eden hadisler rivayet etmesini istemi ş ler; fakat o bunu redde-
dince tekmelerle mescidden ch ş arı  atmış lardır. Bu hâdiseden sonra Fi-
listin'in Remle kasabasına gelen en—Nesâ'I, çok geçmeden, 303 senesinde 
vefat etmi ş tiM". 

Bir ba şka Sunen sahibi Ebu Davud 202 senesinde Sicistân'da 
doğmuş , küçük yaşı ndan itibaren hadis toplamak için seyahata ç ıka-

rak Horasan, cIrâk, Süriye, M ı sır ve Hicâz hadisçilerinden hadis yaz-
mış tır. Bu hadisçiler aras ında el—BuhârT., Muslim'in ş eyhlerinden Ah-
med İbn Hanbel, cO şmân İbn Ebi Ş eybe, Kuteybe İ bn Sacid, Muslim 
İbn İ brahim İ bn Harb, Ebu'l—Velid et—Tayâlisi, el—Ka`nebi, Musedded, 
Yahya İ bn Macin ve daha pek çok kimse vard ır. Hayat ının son sene-
lerini sonradan yerle ş miş  olduğu Ba şra'da geçirmi ş  ve 275 senesinde 
vefat et ıniş tiMm. 

Diğer bir Sunen musannıfı  et—Tirmizi, 209 senesinde Tirmiz'de 
doğmuş tur. Her hadis imam ı  gibi o da küçük ya şı ndan itibaren hadis 
toplamaya ba ş lamış , bu maksatla yapt ığı  seyahatlerda pek çok hadisçi 
ile karşı laş mış tır. İ mam el—Buhârl'ye tilmiz olduğu gibi, Kuteybe İ bn 
Sacid, İ shak İbn Musa, Muhammed İ bn Gaylân, Sac ıd İbn cAbdir-
rahman, Muhammed İbn Be şş âr ve daha bir çok kimseden hadis al-
mış tır. - 

Kendisinden rivayet olundu ğuna göre, bir ş eyhe ait iki cüz hadis 
yazmış  fakat bu hadisleri ş eyhten i ş itmemiş ti. Bir gün Mekke yolunda 

1182. Bkz. aynı  eser, s. 257. 

1183. Ayni eser, s. 244-245. 

1184. Ayrh eser, s. 245 vd. 
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bu ş eyhle kar şı laşı r. İ ki cüzün yanında olduğunu düş ünerek hadisleri 
i ş itmek için ondan izin ister. Ş eyh kabul edince et—Tirmizi bine ğ inden 
iki cüz çıkarır; fakat bu s ırada ş eyh de hadisleri okumaya ba ş lamış -
t ır. Ne var ki et—Tirmizi eline ald ığı  cüzlerin bo ş  olduklarını  ve as ıl 
cüzleri yan ına almad ığı nı  görür. Ş eyh hafızas ından hadisleri okuyup 
bitirince et—Tirmizi'ye, sonra da elindeki cüzlere bakar ve bo ş  olduk-
larını  görür. Bunun üzerine "benden utanm ıyormusun?" diyerek onu 
atarlar. Et—Tirmizi durumu anlat ır ve hadislerini ezbere bildi ğ ini, di-
lerse kendisine tekrar edece ğ ini söyler. Ancak ş eyh buraya gelmeden 
önce haz ırlanm ış  olabilece ğ ini söyleyerek kabul etmez. Et—Tirmizi 
ş eyhten ba ş ka hadisler okumas ı nı  ister; o da hafı zasından kırk hadis 
okur. Et—Tirmizi de bunlar ı  tek bir harf de ğ iş ikliğ i yapmadan tekrar-
lar. Ş eyh, onun bu hafıza kudreti kar şı sında hayretini gizlemez ve "se-
nin gibisini görmedim" der. Et—Tirmizi, 279 senesinde do ğduğu yer 
olan Tirmiz'de vefat etmi ş tirll 85. 

Bir ba şka Sunen musannıfı  IbnMace, 219 senesinde do ğmuş , hadis 
yazmak için Rey, Basra, K afe, Ba ğdad, Ş am, Mı s ır ve 1.1icaz'a seyahat 
etmiş tir. Hadis aldığı  kimseler aras ında Ebil Bekx İ bn Ebi Ş eybe, el-
el—Leys İbn Sacd, Ibrahim Ibnu'l—Munzir, 'Abdullah İ bn Mucaviye, 
Hiş am İ bn 'Ammar ve bunlar ın tabakas ından bir çok kimse vard ı r. 
273 senesinde vefat etmi ştir". 

Altı  meş hur hadis imamının hadis talebi ile ilgili seyahatler ına iş a-
ret etmek için verdi ğ imiz örnekleri daha art ırmak mümkündür. Her 
hadisçi kendi çap ında ve imkanları  nisbetinde talebu'l—hadis yolunda 
seyahat etmi ş tir. Zaten bu seyahatler yap ılmadan, Hazreti Peygamberin 
Islam ülkesinin bir birinden uzak yerlerine yay ılmış  olan hadislerini 
biraraya getirmek de mümkün de ğ ildir. 

Burada ş una da i ş aret etmek gerekir ki talebu'l— hadis için yap ılan 
seyahatlar ın as ıl gayesi, her ne kadar hadis toplamak olsa bile, bir 
başka gayesi de hadisi en emin kayna ğı ndan almakt ı . Bunu bir misal 
ile ş öyle aç ıklamak mümkündür: Bir hadisçi, Ş am'da rivayet edilen bir 
hadisi iş itmek için mesela Ba ş ra'dan kalkar, Ş am'a gider. Oysa Ş am'da 
o hadisi rivayet eden ş eyhten i ş itmiş  bir baş ka hadisçi Basra'da bulun-
maktadır. Böyle bir durumda Ba şra'dan Ş am'a gidecek olan kimse 
oraya gitmeden Ba şra'daki di ğer hadisçiden hadisi i ş itebilirdi. Ancak 
bu takdirde hadisi as ıl rivayet eden Ş amlı  ş eyhten de ğ il, ikinci elden 
almış  olur, böylece de isnad uzar, yani ah olmaktan ç ıkardı . Bir hadisi 

1185. Aynı  eser, s. 247. 

1186. Ayni eser, s. 249. 
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asıl kaynağı ndan almak, ş üphesiz ikinci yahut üçüncü elden almaktan 
çok daha iyi ve emniyetlidir. Zira aradaki eller ne kadar çok olursa, 
hadisin rivayetinde hata yapı lmas ı  ihtimali de ço ğ alır. 

TA(L İ R — Lugatta bir ş eyi asmak, destek ve dayanaktan mahrum 
bırakmak manâs ına gelen ta`lik, hadis ı stılahmda, musann ıfın, kita-
bında naıdettiğ i bir hadisin isnadından ya kendi ş eyhini, yahut kendi 
ş eyhi ile birlikte s ırasıyle bir kaç ş eyhi ve hattâ bütün isnad ı  hazfe-
derek köle falda veya köle Rasidullah (s.a.s.) ibaresiyle, hadisi, zikret-
tiğ i ilk kaynağ a isnad etmesidir. Asl ında taclik, hemen hemen yaln ı z 
el—Butı â'ri'ye hâs bir rivayet tarz ıdır ve ondan başka hiçbir musann ıf 
bu usille ba şvurmamış tır. Esasen taclik tabiri de ilk defa el—Buhârl 
ve Muslim'in Ş alı ill'lerini ciddi bir tenkide tâbi tutan Ebul—I-Jasan ed-
Wrakırtni (Ö. 385) tarafından kullanı lmış , daha sonra da bunu mağ ribli 
Eb ıl cAbdillah (Ö. 420) el—Cem` beyne's— ş akikayn adli 
eserinde takip etmi ş tir. Bundan sonrad ır ki talik, mustalah kitaplarmda 
yukarıda tarifini verdi ğ imiz bir çe ş it rivayet tarz ı  için kullanılan bir 
tabir olarak görülme ğe baş lamış tır. 

el—Butı âri'ye hâs bir rivayet tarz ı  olduğuna göre, önemli 
olan husus, onun, niçin baz ı  hadislerin isnadlar ını  hazfederek köle fultın, 
yahut ravö filan, yahutta zekere .fulön gibi tabirlerle onlar ı  kitab ında 
nakletti ğ ini tesbit edebilmektir. Ibnu's— Ş alâh bu konu ile ilgili olarak 
ş öyle der: El-13uttri'nin bunu yapmas ı , ya hadisin, tatlik etti ğ i ş ahıstan 
sika olan râvilerin rivayetiyle marûf olmas ı  dolayı sıyledir. Yahut ki-
tabının başka bir yerinde ayn ı  hadisi musned muttas ıl olarak naklet-
mesi sebebiyledir; bu takdirde isnad ı  tekrar etmekte bir fayda mülâhaza 
etmemi ş tir. Yahutta el—Buhâri ink ıta ile nitelendirilemiyecek ba şka 
sebeplerle bunu yapm ış tırur. 

Ta(liklar hakk ında Tagliku't—tatlik adlı  müstekıl bir eser yazan İbn 
Hacer ise, bu kitab ında özetle ş öyle demektedir: ş eyhten semâ` 
yolu ile al ındığı nı  göstermeyecek köle, revö, zcide, zekere, yurvö, yuz-
keru ve yukölu gibi kat veya yarı  kat bir ifade ile isnaddan bir veya 
daha fazla ş ahıs hazfetmektir. E ğ er köle ve ravü gibi kat`i bir ifade 
kullamrsa, kendinden alman ın sıhhatine delâlet eder. Ancak hazfo-
hman râviler üzerinde durmak gerekir. E ğ er bunlar güvenilir kimseler 
ise, ta(liklar ındaki sebep, ya bu hadIsin kitab ın bir başka yerinde daha 
bulunmuş  olması dır; yahut hadis ş eyhten semâc yolu ile al ınmış  olsa 
bile, bu ş eyh tedlis yapmakla tan ınm ış tır; yahut hadis asl ında mev-
kiiftur ve mevkûf hadisler ş akil.ı 'in konusu -değ ildir. Yahutta râviler 

1187. 'Ulümu'l—hadis, s. 62. 
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aras ında, güvenilir olsa bile, el—Buharrnin ş artma uymayan kimseler 
vard ır. 

E ğer musann ı f, yukölu ve yurvit gibi yarı  katti ifadelerle hadisi 
nakletmiş se, bu takdirde hazfolunan râviler aras ında zayıf buldu ğu bir 

kimse var demektir... 1188 

Eski kaynaklar, el—Buharrnin ta(liklarm ı  buna benzer izah tarz-
ları  ile aç ıklamaya çalış mış lardır. El—Bubarrnin kaynaklar ını  incele-
yen Fuat Sezgin ise, meseleye çok daha de ğ iş ik yönden yakla ş m ış  ve 

mustalahu'l—hadis kh aplarmda daima söz konusu edilen 
tahammul yollar ından vicöde ile ilgisini ara ş tırarak, el—BuVarrnin bu 
yolla aldığı  hadisleri naklederken ta`lik ş eklinde tezahür eden örnekler 
çıktığı nı  ortaya koymu ş tur. Vicöde yolu ile alınan kitaplarda semac, 
arz veya icazet söz konusu olmad ığı  için, bu kitaplardan yap ılan nak ı l-
lerde 4adde şend veya aiı berand gibi tabirlerin kullan ılmas ı  mümkin 
değ ildir. Bunların yerine vecettu veya kara'tu bi/J(1w fulön gibi tabirler 
kullanı lır Ancak bunlar munkat ı  ve mursel bab ına dahil sayı lırlarsa 
da, bir nevi muttas ıl sened gibi görünürler. Bu sebeple ketle fulön veya 
zekere falan demek gerekir ve bu tabirler munkat ı  bir rivayete delâlet 
ederler. Bu bak ımdan tacliklar ı  viccide ile alınan hadislerden saymak 
en doğ ru yoldurn". 

Ta(lik ile rivayet edilen hadisler, râvileri bilinmedi ğ i takdirde za-
yıf hactisler aras ında yer al ırlar. Bu çe ş it hadislere mu<allak denir (bkz. 
111u(allal). 

TARAHe HADISEHU— "Hadisini att ılar" manas ına gelen ta-
rahil hadisehu tabiri, reddö ltadIş ehu, merdödu'l—badlş , ?acifun cidden 
tabirleriyle ayn ı  mertebede olmak üzere râvilerin cerhinde kullan ılır 
Bu tabirle cerhedilen bir ravinin hadisi al ınmaz, delil olarak kullanılmaz. 

TASH İ F— Hadislerin metin ve isnadlar ında geçen baz ı  kelime ve 
isimlerin baz ı  harflerine yanl ış  bir zan veya vehme istinaden nokta 
koymak, yahut noktal ı  bir harf ise noktas ını  dü ş ürmek suretiyle ya-
p ılan hatalara ta ş hif denir. Bu tarif, İ bn Hacer'in tash ıfi iki kı sımda mü-

talaa etmesi gözönünde bulundurularak yap ılmış t ır. Zira ona göre, 
sadece noktaya istinaden yap ılan değ iş ikliklere ta ş hif, fakat yaz ı  ş ek-
linin bozulmas ına yol açan de ğ i ş ikliklere de tarif denirn". Halbuki 

1188. İ bn Hacer'in bu görü ş leri hakkında bkz. Fuat Sezgin, Buharinin kaynaklarl, (Ta.`14u'- 

t—taclilc'ten naklen), s. 84-85. 

1189. Fuat Sezgin'in konu ile ilgili görüş leri hakkında bkz. ad ı  geçen eser, s. 90 vd. 
1190. Bkz. Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 64. 
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ilı nu' ş —Ş alah, yap ılan hata ister yaln ız nokta de ğ iş ikliğ inden, ister yaz ı  
değ i ş ikliğ inden ibaret olsun, her ikisini de ta ş hif adı  alt ında zikretmi ş - 
t ir 1191 .  

Tashıf yap ılarak rivayet edilen hadislere rnuşah4af denir. Bu ko-
nuda, örnekleriyle birlikte daha geni ş  bilgi edinmek için mu ş alAaf 
maddesine bakmak gerekir. 

Lugatta, düzeltmek, do ğ ruluğunu sağ lamak manasma 
gelen ta ş lı llı  hadis ıstılahında, herhangi bir hadis kitab ının yazılmas ın-
dan sonra, gerek rivayet yönünden ve gerekse manâ yönünden şüphe 
ve tereddüde sebep olabilecek baz ı  yazı lı  ibarelerin yeniden gözden ge-
çirilerek, do ğ ruluğundan emin olunduktan sonra, o ibarelerin üzerine ve-
ya yanlar ına ş öd ve lt(ı ' harflerinden müte ş ekkil ş alAa kelimesinin yaz ı l-
masından ibarettir. Böylece, kitab ı  yazan veya istinasah eden kimse, 
kitab ın yaz ılışı ndan sonra, yeniden kontrol edilip gözden geçirili ş inde 
gaflete dü ş mediğ ini, ona gereken ihtimam ı  gösterdiğ ini belirtmi ş  ve 
kitab ı  okuyanlara emniyet telkin etmi ş  olur. Bugün, elyazmas ı  kitap-
ları  mütalâ edenler, baz ı  ibareler üzerine, yahut sahifenin yan bo ş -
luğuna konulmuş  ş abb,a kelimesine s ık sık rastlarlar. 

TA Ş N İ F— Lugatta, s ınıflandırmak, ayn ı  cinsten olan ş eyhleri bir-
araya getirip di ğ er cinslerden ayırmak manasma gelen ta şnif, ıstılahta, 
hadisleri konularına göre ay ırıp aynı  konudakileri bir bâb içinde top-
lamak demektir. Nitekim hadislerin böyle bir ayırıma tâbi tutulmas ı  
neticesinde muş annaf denilen ve f ıkıh bablarma göre bölümlere ayr ı l-
mış  olan çe ş itli hadis kitapları  meydana gelmi ş tir. 

Hazreti Peygamberin hayat ında ve vefat ından sonra hadisler baz ı  
sahabiler taraf ından yazılmış  (bkz. Kitabetu'l—hadis), daha sonralar ı  
ez—Zuhri (O. 124) ve akranlar ı  tarafından geni ş  bir tedvin faaliyeti 
ba ş lat ılmış  olmakla beraber, hadislerin f ıkah bâblarma ve sair konulara 
göre tasnifi yap ılmamış tı . Bilhassa tedvinin ba ş lamas ından sonra mey-
dana getirilen kitaplar, bir hafi= ancak unutmamak için hadis kay-
dettiğ i birer koleksiyondan ibaretti ve gerekti ğ i anda istenilen hadisi 
bulmak hususunda elveri ş li birer kaynak olmaktan uzakt ı . 

Hadis kitaplar ının, gerek hüküm istinbat ı  yönünden ve gerekse 
aranılan bir hadisin daha kolay bulunmas ı  yönünden ba şvurulabilir 
birer kaynak haline gelmesi, ancak hadislerin f ıkıh bablarma göre tas-
nif edilmesinden sonra mümkin olmu ş tur. Burada ş una da i ş aret etmek 
gerekir ki, hadislerin toplan ıp yazılması  (tedvinu'l—hadi ş) ile tasnifi 

1191. Bkz. 	 s. 252. 
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aras ında uzun bir zaman fark ı  yoktur. Mustalahu'l—hadise dair ilk ki-
tab ın müellifi olarak bilinen er—Ramahurmuzi (Ö. 360), tasnifin ba ş -
langı cı  hakkında şu bilgiyi verir: "Bildi ğ ime göre, hadisleri ilk defa 
tasnif edip bâblara ay ıran kimse, Ba ş ra'da er—Rebi< İbn ş ubeylı  (Ö. 
160), Sa(id İbn Ebi (Arübe (Ö. 156), Yemen'de `Abd diye adland ırılan 
tialid 'bn Cemil ve Matmer İ bn Raş id (Ö. 153), Mekke'de İ bn Cureyc 
(O. 150), sonra Küfe'de Sufyan e ş—Seyri (O. 161, Ba şra'da Hammad 
İ bn Seleme (O. 167) ve yine Mekke'de Sufyan İ bn (Uyeyne (Ö. 198), 
Ş am'da el—Velid İ bn Muslim (Ö. 195), Rey'de Cerir İ bn 
(Ö. 182), Horasan ve Merv'de <Abdullah ibnu'l—Mubarek (O. 181), 
Vasıt'da Hu ş eym İbn Be ş ir (ü. 193) ve bu as ırda Küfe'de İbn Ebi 
Za'ide (O. 193), İ by Fu?ayl (Ö. 196) ve daha sonralar ı  Yemen'de `Ab-
durrazzak İ bn Hemmam (O. 211) ve Ebü Kurra Müsa İ bn Tarı k ol-
muş tur 1 "2 . 

İ bn Hacer de, hadislerin Hazreti Peygamber, ashab ı  ve kibar—ı  
tabi(in devrinde tedvin edilmedi ğ ine temasla ş öyle der: "...Bu de-
virde hadisler iki sebepten dolay ı  camilerde müdevven ve müretteb 
değ ildi. Birincisi, Muslim'in Ş alıllı,'inde de belirtildiğ i gibi, Kur'an! 
Kerimle karış ma korkusundan dolayı  sahabenin tedvinden menedil-
meleri; ikincisi ise, hafızalarmın viiscati ve zihinlerinin akı cılığı  idi. Çoğu 
yaz ı  bilmiyordu. Fakat tabi`ün devrinin sonlar ına doğ ru, ulemamn 
muhtelif ş ehirlere da ğı lmas ı , havaric, ravafız ve kader münkirleri gibi 
bid(at ehlinin ortaya ç ıkması  üzerine, asar ın tedvini ve bâblara göre 
tasnifi ba ş ladı . Bu i ş e ilk defa giri ş enlerin ba şı nda er—Rebi(  İ bn Subeylı  
(Ö. 160), Sacid İ bn Ebi (Arabe (O. 156) ve di ğerleri vard ı . Bunlar, 
üçüncü tabaka gelinceye kadar her hain ayr ı  ayrı  tasnif ediyorlard ı . 
İ mam Malik (O. 179) el—MuvagcV adını  verdiğ i kitab ını  tasnif etti. Bu 
kitapta Ricaz ehlinin hadisini toplam ış ; sahabenin sözlerini, tabi<an 
ve daha sonrakilerin fetvalar ını  da mezcederek onu telif etmi şti... 1193. 

Fıkıh bablarma göre tasnif edilmi ş  eserleri bir kaç gurupta top-
lamak mümkindir. Bunların bir kısmına sunen denilmiş , bir kısmı  Cami( 
adıyle ş öhret kazanm ış , baz ıları  da muşannaf diye adlandırılmış tı r. 
Bunların yanında, bir de musned denilen hadis kitapları  vardır ki, bun-
ların hadisleri fıkıh bablarma göre de ğ il, ya onları  rivayet eden sahabi 
isimlerine göre, ya da me ş hur bir imamın rivayetleri olarak tasnif 
edilmiş tir. 

1192. Bkz. 	 s. 611-613. 

1193. Hedyu's—sarf, s. 4-5. 
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Sunenler umumiyetle ibadât, muâmelât ve ukubâtla ilgili f ıkıh 
konularına ait hadisleri ihtiva ederler. Kutub—i Sitteden say ılan en-
Nesn, Ebn Dişı vıld, et—Tirmiz1 ve İ bn Müce'nin Sunedleri bunlar ın 
en me ş hurlarını  teşkil eder (bkz. Sunen). 

Ciimicler de sunen kitaplar ı  gibi fıkıh konularına ait hadisleri ih-
tiva ederler; fakat onlardan farkh olarak f ıkıh dışı nda kalan konular 
da bu kitaplarda yer alm ış tır. Meselâ Kur'ân ın faziletlerine, tefsirine, 
yaratıhşı n ba ş langı cına, geçmi ş  peygamberlere, menak ıbe, Hazreti 
Peygamberin siret ve ma ğ azisine, halife ve ashabm ın faziletlerine ve 
tevhide ait bâb veya kitaplara sunenlerde rastlanmad ığı  halde, câmi`- 
lerde bunlara ayr ıca yer verilmi ş tir. El—Butı 'üri ve Muslim'in el—Cdmic 
u'ş —şahi/ı 'leri bunlardand ır. K eza et—Tirmizrnin Sunen'i Cami< adı  ile 
de ş öhret kazanm ış tır. (bkz. C ıni(). 

Muş annaflar ise, sunenlerden pek farkl ı  olmayan hadis eserleri-
dir. Ihtiva ettikleri konular, belki sunenlerden biraz daha fazla, fakat 
câmigere nisbetle daha az oldu ğu için sunen ve cami` aras ında yer ahr-
lar. tAbdurrazzâk. İ bn Hemmüm' ın Mu ş annaf adlı  eseri bunlardand ır. 

Bunların dışı nda, fıkhın belirli bir konusuna tahsis edilmi ş  kitap-
lar da vard ır. Yukar ıda zikretti ğ imiz sunen, cami` ve musannaflar, 
fıkhın bütün konular ını  ihtiva eden hadisleri biraraya getirdikleri 
halde, belirli bir konuya tahsis edilmi ş  kitaplar, mesela yaln ız taharet e, 
yahut yaln ı z salata, hacca veya zekâta ait hadisleri ihtiva ederler. Suf-
yâ'n es—Seyri (Ö. 161) nin Kitdbu'l—Ferd'4"1 ve Kitdbu't—Tefsir'i 'Ab-
dullah İbnu'l—Mubgtrek (o. 181) in Kitabu'—xuhd ve ve'r- 
Kitdbu'l—Birr ve' ş—Saa' s ı , Kitdbu't—Tefsir'i, Kitdbu'l—Cihdd' ı  gibill94. 

TAZBIB— Lugatta ta4ib, büyük kap ıların arkas ına konulan ve 
kap ı  kanatlar ının açılmasını  önleyen enli yass ı  demir manâsma gelen 
abbe' den alınmış tır. Istılahta ise, mana yahut ibare yönünden arap-

çada kullanılması  caiz olmayacak ş ekilde bozuk, bir yahut bir kaç 
kelimesi dü şük, yahut musahhaf olan, fakat bütün bunlara ra ğmen ri-
vayet yönünden sahih bulunan bir hadisin bozuk olan ibaresi üzerine, 
baş tarafı  ş dd harfine benzeyen bir çizgi (hat) çekmekten ibarettir 
gibi). Ancak gırb denilen ve hatah yaz ılmış  yazıları  ibtal etmek için 
yaz ı  üzerine çekilen çizgi ile kar ış maması  için ta şbib çizgisinin yazıya 
temas etmemesine dikkat edilir. Bu çizginin ba şı na konulan ş ad harfi, 
muhtemelen taş lalı 'te kullanılan Bad ve ha' harflerinden müte ş ekkil 
iş aretin ilk harfine delâlet eder (bkz. Ta ş hih). Ancak ta?bib'te ha' har- 

1194. Bu konuda daha geni ş  bilgi için bkz. Talat Koçyiğ it, Hadis tarihi, s. 199 vd. 
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finin yaz ılmayarak onun yerine çizgi çekilmesi, tazbib ile tashih'i bir-
birinden ay ırt etmek içindir. Ta ş bilı  iş areti, hadisin hem rivayet yö-
nünden hem de ibare yönünden sahih oldu ğuna delâlet eder. Ta4lb 
i ş areti ise, hadisin yaln ı z rivayet yönünden sahili oldu ğuna delâlet 
ederse de, ş cld harfini takip eden çizgi, tashihin henüz tamamlanma-
dığı nı , ibarede noksanl ık ve bozukluk bulundu ğunu gösterir. Kitab ın 
yazar ı  ibare üzerine bu i ş areti koymakla, okuyucuya, her ne kadar hadis 
nakil ve rivayet yönünden sahih olsa bile, ibaredeki noksanl ığ a ve bo-
zuklu ğ a vakıf olduğunu, ancak bu bozuklu ğu giderecek ba şka bir ri-
vayetin kendisine ula ş madığı nı  ve onu geldiğ i ş ekliyle kitab ına aldığı m, 
belki onu okuyanlar ın rivayetin sahili ş ekli hakk ında bilgileri buluna-
bileceğ ini belirtmi ş  olur. 

Ta?bib iş aretinin baz ı  kitaplarda isnadlarda da kullan ılmış  olduğu 
görülür. Umumiyetle mursel veya munkat ı  olan isnadlar ın irsal veya 
inkıta yerlerine bu i ş aretin konmas ı  âdet olmu ş tur. Baz ı  eski hadis 
usûlü kitaplarmda da, bir hadisin rivayetinde birden fazla kimseler 
birleş ip bunların isimleri vci ıı  atıf harfi ile birbirine atfedildi ğ inde, isim-
ler aras ında zabbeye benzeyen i ş aretler konuldu ğu görülür. Ancak 
bu i ş areti ta4lb i ş areti sanmamak gerekir. Bunlar, at ıf harflerini tekid 
için kullanılmış  iş aretlerdir. 

Tazbibe temriz da denilmiş tir. Bu tabir de, hastal ık man:asma gelen 
ınart4'dan al ınmış  olup, hadisin, yukar ı da aç ıkladığı mı z kusurlu iba-
relerine i ş aret etmek demektir. 

Burada şunu da hatırlatmakta fayda vard ır: Gerek tas4111 ve ge-
rekse ta;bib veya te ınr.4 i ş aretlerini elyazmas ı  hadis kitaplar ında sık 
sık görmek mümkündür. Bu i ş aretlerin delâlet ettikleri manalar ı  bil-
mek, ş üphesiz, metinleri de ğerlendirmek bak ımından çok önemlidir. 

TEDLIS— Tedis, lugatta, karanl ık, zulmet manasma gelen deles'- 
ten türetilmi ş  olup, bir ş eyin ayıbım ve kusurunu gizlemek, aç ık ve 
belli olması  gerekirken onu karanl ık içinde b ırakıp belirsiz hale sok-
mak demektir. Hadis ıst ı lahında ise, bu manâya uygun olarak, râvi-
nin, ş eyhinden i ş ittiğ i ve iş itmediğ i hadisleri birbirinden ay ırt etmek-
sizin rivayet etmesidir ki, i ş itmediğ i hadisleri de i ş itmi ş  olduğu veli-
mini uyandırdığı  için, ayıbım ve kusurunu gizlemi ş  olur. 

Tedlisin çe ş itli ş ekilleri vard ır. Bunlardan birisi ted/isu'/—isr ıcıd'- 
dır ki, râvi, muas ın hattâ mülâki oldu ğu ş eyhten do ğ rudan do ğ ruya 
iş itmediğ i, ancak bir ba şkas ı  vası tas ıyle aldığı  hadisi, aradaki vas ıtayı  
kaldırarak ondan rivayet etmesidir. Bu hadisi o ş eyhten rivayet eder- 
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ken kale fultı nun, yahut can fulanin, yahutta enne fulanen kitle gibi 
ittisale de muhtemel olan bir tabir kullan ır. Böylece, o hadisi ş eyhten 
iş itmediğ i halde i ş itmiş  vehmini uyand ırır. 

Baz ı  kimseler, râvinin, muas ırı  olmayan ş eyhten doğ rudan doğruya 
hadis rivayet etmesini de tedlisten saym ış lardır. Fakat bu görü ş , ha-
disçiler aras ında fazla ra ğbet görmemi ş tir. Hattâ Ş eyhulislâm İ bn 
Hacer, râvinin, muâs ırı  olup da mülâki olmadığı  bilinen bir ş eyhten 
rivayetine bile tedlis denilemiyece ğ ini, bunun ancak irsal—i hafi say ı-
lacağı nı  ileri sürmü ş  ve ş öyle demi ş tir: "Mudelles ile mursel—i hafi ara-
s ında çok ince bir fark vard ır ve bunu şu ş ekilde aç ıklamak mümkin-
dir: Tedlis, kendisine mülâki oldu ğu bilinen kimseden rivayet eden ş ahsa 
aittir; fakat bu ş ahıs o kimsenin muâsırı  olur, fakat ona mülâki olup 
olmadığı  bilinmezse, rivayeti mursel—i hafidir. Bu bak ımdan, lika'ı  
ş art ko şmaks ı zın muasarat ı  tedlisin tarifine sokan kimse mursel—i ha-
fiyi de tarifin içinde zikretmi ş  olur. Aslında her ikisi de birbirinden 
farklıdır. Tedliste muâsarata de ğ il likâ'a da itibar edilip onun ş art ko-
ş ulduğuna, hadis âlimlerinin, Ebû OsmAn en—Nehdi ve lays İ bn Ebi 
HAzim gibi muhazramlarm Hazreti Peygamberden rivayet ettikleri 
hadislerin tedlis de ğ il mursel—i hafi kabilinden oldu ğu üzerindeki itti-
fakları  da delâlet eder. E ğer tedliste yaln ız muâsaratla iktifa edilmi ş  
olsaydı , bu mub.a?ramlar mudellis say ıhrlardı ; çünkü bunlar, Hazreti 
Peygambere kesinlikle muâsarat etmi ş lerdir; fakat ona mülâki olup 
olmadıkları  bilinmemektedir"'" 

İbn Hacer'in tedlis ile ilgili bu aç ıklamas ını  kısaca özetlemek gere-
kirse, denebilir ki: Bir rivayetin tedlis say ı labilmesi için, râvinin, hadi-
sini rivayet etti ğ i ş eyhe mülâki olmas ı  ş arttır. Zaten mülâkât söz konusu 
olunca, muâsarat ı  zikretme ğe gerek yoktur; çünkü ancak muas ır olan-
lar birbirlerine mülâki olabilirler. İş te böyle durumda râvi, mülâki 
olduğu ş eyhten i ş itmediğ i hadisi rivayet ederse tedlis yapm ış  olur. 
Fakat râvi muâs ırı  olmayan, yahut muâs ırı  olsa bile mülâki olmadığı  
bilinen bir ş eyhten hadis rivayet ederse, buna tedlis denmez; çünkü 
böyle bir ş eyhten hadis iş itmi ş  olmas ı  mümkün değ ildir ve i ş itmediğ i 
de âş ikârdır. Binâanaleyh râvinin böyle bir rivayette gizlemeyi gaye r  edindiğ i kötü bir davran ış  söz konusu olamaz. Olsa olsa, rivayetinde 
açık bir ınkı ta bulunduğu söylenir. Oysa tedliste durum çok daha 
farklıdır. Ba şı  arafta kelimenin manâs ım verirken de i ş aret ettiğ imiz 
gibi, bu çeş it rivayette, râvinin, mülâki oldu ğu ve hattâ baz ı  hadislerini 
de i ş ittiğ i ş eyhinden, i ş itmediğ i hadisleri de rivayet etmesi ve sanki 

1195. Nuhbetu'l—fiker ş erhi, s. 56. 
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onları  da i ş itmiş  gibi bir zanna yol açmas ı dır. Bu sebepledir ki tedlis 
ile rivayet, hadisçiler aras ında ş iddetle kınanmış t ır. E ş—Wi(rnin Ş ube 
ibnu'l—liaccüc'tan nakletti ğ ine göre "zina i ş lemek, rivayette tedlis 
yapmak kadar kötü de ğ ildir"; yine ş u`be'ye göre tedlis kizbin karde- 
ş idir ı  196 .  

Tedlisin bir ba şka ş ekli tedlisu't—tevsviye'dir. Tesviye, bir ş eyi di-
ğer bir ş eyle aynı  seviyeye getirmek demektir. Bir hadisin isnad ıncla 
hem zayıf hem de güvenilir kimseler yer alm ış  ise, zayıf râvilerin is-
naddan ç ıkart ılması  halinde bu isnad tesviye edilmi ş , yani yaln ız güve-
nilir râvilerden olu ş an bir isnad haline getirilmi ş  olur. Buna göre bir 
râvi, ş eyhini değ il de, ya ş eyhinin ş eyhini, yahutta daha yukar ıdaki 
bir ş eyhi, ya zay ıf, ya da küçük olduğu için isnadtan dü ş ürür; yani 
onu tesviye eder. Tedlis ile tesviye edilmi ş  bu isnadı  gören bir ba şka 
kimse, râvinin güvenilir olan ş eyhinin tedlis yapmadığı nı  ve kendisin-
den sonra gelen ş eyhten hadisi almış  olduğunu düşünerek isnadın sa-
hih olduğuna hükmeder; oysa râvi, ş eyhinin ş eyhini isnadtan ç ıkar-
mış tır. 

Bu çe ş it tedlis yapmakla ş öhret kazanm ış  olan Bakıyye ibnu'l-
Velld'ten ş öyle bir hadis rivayet edilmi ş tir: 

`An Bahlyye, hadde şenl Ebiı  Vehb el—Esedi, can Nafi`, can İ bn 
cOmer : Liı  tahmeda islame'l—mer'i hatta tacrifa uhdete re'yihi. 

İ bn Ebi 1.-tim'in babas ından naklen belirtti ğ ine göre, bu hadisin 
isnadında, çok az kimsenin anlayabilece ğ i bir özellik vard ır: Hadisi 
cUbeydullah İbn <Amr, İ shük İbn Ebi Ferve'den, İbn Ebi Ferve N MI( 
den, o da İbn cOmer'den rivayet etmi ş tir. Fakat Bak ıyye, isnadda tes-
viye yapmak masad ıyle ish4 İ bn Ebi Ferve'yi aradan ç ıkarmış tır. 
Ancak yapt ığı  bu i ş in anlaşı lmamas ı  için de, ş eyhi olan (I2beydullah 
İbn cAmr yerine onun me şhur olmayan künyesini kullanm ış  ve Ebü 
Vehb el—Esedi demi ş tir. Böylece ş eyhinin ş eyhini isnadtan dü ş ürmek 
suretiyle tedlisu't—tesviye yapmış tır° 197 . 

Burada ş una da i ş aret etmek gerekir ki, aradaki zay ıf râvi dü ş ü-
rüldüğü zaman, bu râvinin ş eyhi ile, bu râviden hadisi rivayet eden 
ş eyhin birbirlerine mülâki olduklar ının bilinmesi lazımdır ki böyle bir 

1196. Her iki haber için ve tedlisi kötüleyen di ğ er haberler için bkz. el-klagb el-Ba ğ dödi, el-

Kifılye, s. 355-356; Dı nu's-Ş alrılı , 	 s. 67. 

1197. Bkz. es-Suyüll, Tedrffi, s. 140-141. Es-Suyütrnin aç ıkladığı na göre tesviye tabiri ibnu'l-

attiin tarafından kullamlmış tır. Daha önceki hadisçiler buna tect ı rd diyorlardı  .Cevvedehu fulan 

denildiğ i zaman, fulan kimsenin isnad ı  güzellestirdigi, yani iyi râvileri b ırakıp diğ erlerini isnad-
tan düşürdüğü kasdedilmi ş  olur. 
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rivayet hakk ında tedlis hükmü verilebilsin. E ğer râvi dü ş ürüldüğü 
zaman, bu iki ş eyhin birbirine millaki olduklar ı  bilinmezse, o zaman aç ık 
bir inkıta meydana gelmi ş  olur ki bu rivayete tedlis demek mümkin 
olmaz. Nitekim Malik İ bn Enes gibi baz ı  imamlar bu çe ş it rivayette 
bulunmuş lardır; fakat onlar ın rivayetlerine tedlis denilmemi ş tir. Mesela 
Malik, <an Ş evr, can İ bn `Abbas isnad ıyle hadis rivayet etmi ş  ve Ş evr'-
in ş eyhi olan cIkrime'yi, kendi nazar ında zayıf olduğu için isnadtan 
düş ürmüş tür. Oysa Ş evr, İ bn `Abbas'a mülaki olmam ış tır. Bu sebepten 
`an Ş evr can İbn `Abbas isnadı  munkat ı<dır; mudelles de ğ ildir. Eğ er 
Ş evr'in İbn <Abbas'a mülâki oldu ğu bilinseydi ve böyle iken Malik, 
Ş evr ile İ bn <Abbas aras ındaki <Ikrime'yi düşürmüş  olsaydı , o zaman 
tedlis yapmış  olurdu. Çünkü <an Ş evr <an İbn <Abbas isnadını  görenler 
isnadtan `Ikrime'nin. dü şürüldüğünü anlamazlar ve bu isnadla gelen 
hadisin, Sevr'in İbn `Abbas'tan i ş ittiğ i hadislerden biri oldu ğunu zan-
nederlerdi. Zaten tedlis ile rivayetin kötülü ğü de bu zannı  uyandırmas ı  
dolayı sıyledir. Çünkü bu tarz rivayette ba şkalarını  aldatmak gayesi 
vardı r. 

Tedlisu't—tesviyeyi tedlisu'l—isnadm bir çe ş idi saymak mümkündür. 
Nitekim İbnu's—Salah, tedlisi tedlisu'l—isnad ve tedrisu'ş —ş uyülı  olmak 
üzere iki k ısma ay ırmış , fakat tesviyeden söz etmemi ş tir"98 . Bununla 
beraber es—Suyüti, tedlisin üç, hattâ daha fazla çe ş idi olduğuna iş aret 
etmiş tir ki bunlardan biri tedllszet—tesviyedirn 99 . 

Tedlisin diğer bir çe ş idi tedllsu'ş—suyall'tur. Bu, ravinin, isnad ı  
zikrederken ş eyhini, maraf ve me ş hur olan isim, künye, neseb veya 
lakab ı  Ile de ğ il de, sırf ş aşı rtmak için bilinmeyen bir isim veya lakabla 
zikretmesidir. Mesela Eb ıl Bekr İ bn Mucahid, baddeşena <Abdullah 
İbn Ebi `Abdillah diyerek bu çe ş it bir tedlis yapm ış tır. Çünkü verdiğ i 
isim mar« değ ildir. Bununla beraber (Abdullah' ın babası  olarak belir-
tilen Ebu Abdillah, Sunen musann ıfı  Ebu Davud'un oğ lu Ebu Bekr 
İ bn Ebi Davad'tur ve bu künye ile me ş hurdur 12 €9 . 

Tedlisu'ş —şuyfitı , daha önce aç ıkladığı mız iki tedlis ş ekli kadar kötü 
sayı lmasa bile, eğer râvi, zay ıf bir ş eyhten rivayet etti ğ ini gizlemek 
için bu yolu seçmi ş  olursa, yine de kötü bir i ş  yapmış  sayılır. Bununla 
beraber ravinin, kendisinden küçük bir ş eyhten hadis rivayet etti ğ ini 
gizlemek, hadis rivayet etti ğ i şeyhlerin çoklu ğunu göstermek, yahutta 

1198. `Ulûmu'1 4adi1, e. 61. 

1199. Teddb, s. 139. 

1200. Ayn ı  eser, s. 145. 
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rivayet etti ğ i hadisleri hep ayn ı  ş eyhten almad ığı nı  isbat etmek gaye- 
siyle bu tarz tedlis yaparsa, elbette bunun di ğeri kadar zarar ı  yoktur. 

Zikrettiğ imiz bu tedlis ş ekillerinden ba şka bir kaç tedlis daha var-
dır. Bunlardan birisi tedltsu'l—catf't ır. Bir râvi, aynı  hadisi rivayet eden 
iki ş eyhinden o hadisi nakleder ve her ikisinin ismini de ve ıv harfi ile 
arka arkaya zikreder. Mesela baddeşenci fulrı nun ve fulanun der. As-
hnda bu râvi, hadisi ilk zikretti ğ i ş eyhten i ş itmi ş  fakat va'y harfi ile 
birinci isme atfetti ğ i ikinci ş eyhten i ş itmemi ş tir. 

Bir diğer tedlis ş ekli tedlisu's—suküt'tur. Ravi isnad ı  zikrederken 
baddeşenü, yahut semictu dedikten sonra hat ırına bir ş ey gelmi ş  gibi 
bir müddet susar ve sonra ş eyhinin ismini zikrederek isnad ı , sonra da 
metni verir. Böylece, ş eyhinden hadisi i ş itmedi ğ i halde i ş itmi ş  gibi 
bir zan uyandırır. Bu son iki tedlis ş ekli de tedlisul—isnad ın birer çe ş idi 
sayı lır. 

Tedlis ile rivayet edilen hadisler hakk ındaki hükme gelince, bu 
hususta de ğ iş ik görüş ler ileri sürülmü ş tür. Baz ılarına göre, ne olursa 
olsun, böyle hadisler kabul edilmez Di ğer baz ıları , Sufyan İ bn `Uyey-
ne'nin yaptığı  gibi yalnı z silFa (güvenilir) kimselerden tedlis yapt ığı  
bilinen kimselerin rivayetlerinin kabul edilebilece ğ ini ileri sürmü ş -
lerdir. Bir görü ş e göre de, e ğ er tedlis yapan kimse güvenilir bir kimse 
ise, onun yaln ı z baddeseni veya semictu gibi kesinlikle hadisi iş ittiğ ine 
delâlet eden tabirler kullanarak rivayet etti ğ i hadisler kabul edilir; 
cancane ile rivayet etti ğ i hadisler ise kabul edilmez° 2°°. 

Burada şuna da i ş aret etmek gerekir ki, ş eyhinden tedlis ile hadis 
rivayet eden bir kimse, bu rivayetinde semictu, Itaddesenet veya buna 
benzer semaca delâlet eden tabirler kullan ırsa, bu, aç ık bir yalan olur. 
Ş eyhinden i ş itmediğ i halde "iş ittim" diyerek hadis rivayet eden bir 
kimse elbette terke müstehakt ı r. 

TEDVINU'L—HADIS— Lugatta cemetmek, toplamak, biraraya 
getirmek manasma gelen tedvin, hadis ı stılahında, sahabi olsun, tabiti 
olsun, muhtelif kimseler taraf ından rivayet edilen hadisleri yazarak 
bir kitapta toplamaktan ibarettir. 

Hadis tarihinde tedvinin ba ş langı cı , takribi olarak, birinci asr ın 
ikinci yarı sına rastlar. Tedvinin ba ş langı cını  bu ş ekilde tesbit ederken, 
bunu, hadis kitabeti (kitabetu'l—badis) ile kar ış t ırmamak gerekir. Ki-
tabet tabiri, genellikle, Hazreti Peygamberin hayat ında baz ı  sahabi- 

1201. Bkz. es—Suyfiffl, Tedrfb, s. 143-144. 
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lerin Hazreti Peygamberden i ş ittikleri hadisleri yazmalar ında kul-
lanılmış tır. Bu yazma i ş i neticesinde hacimli bir kitap vücuda geti-
rilmiş  olsa bile, buna yine de tedvin demek mümkin de ğ ildir; çünkü bu 
devirde sahabi sadece Hazreti Peygamberden i ş ittiğ i hadisleri yazmay ı  
düş ünmü ş , fakat hiçbir zaman ba ş ka sahabilerin i ş ittikleri hadisleri de 
onlardan toplay ıp yazmayı  gaye edinmemi ş tir. 

Hazreti Peygamber devrine yeti ş ememi ş , fakat onun ashab ından 
pek çok ş ey öğ renmi ş  olan tabi<an tabakas ında hadis kitabeti çok 
daha farklı  bir mahiyet kazanm ış tır Çünkü Hazreti Peygamberin sa ğ -
lığı nda, onun hadislerini dinlemek ve İ slam dini ile ilgili bilgi almak 
için Arabistan çöllerinden Medine'ye ko ş turan müslümanlar ın onun 
önünde birle ş en yolları , onun vefat ından sonra art ık birleşme nokta-
sından ayr ılmağ a, çok daha değ iş ik yönlere da ğı lmaya ba ş lamış tır. Bu-
nun sebebi, şüphesiz, Medine'de art ık kendisine ba ş  vurulacak bir 
Peygamberin bulunmay ışı  idi. Buna kar şı lık, ondan öğ rendiklerini 
ba şkalarına ö ğ retebilecek derecede iyi yeti ş miş  bir sahabiler toplu-
luğu vard ı ; ancak bunlar, Medine'de toplu olarak bulunmuyorlard ı  
ve bilhassa Hazreti 'Osman' ın hilâfetinden sonra Kuzeyde Ş am'a, 
batıda Ş imali Afrikaya kadar uzanan geni ş  İ slam ülkesinin çe ş itli 
ş ehir ve kasabalar ına da ğı lmış lardı . Bu sebepten, Hazreti Peygamberin 
vefat ından sonra her biri birer ö ğ retici olarak kabul edilen bu sahabi-
ler, kendilerine seyahat edilen ve bildikleri sorulup yaz ılan kimseler 
oldular. Onlar, ö ğ renmek için yaln ız Hazreti Peygamberin huzuruna 
geliyorlardı ; onlar ı  takip eden tabi'an nesli ise ö ğ renmek için, Hazreti 
Peygamberin önünde yeti şmiş , vefat ından sonra da dört bir tarafa 
dağı lmış  olan binlerce sahabinin huzuruna gitmek zorunda idi. Çünkü 
tabi(ândan olan bir hadisçinin, yaln ı z bir sahabinin de ğ il, belki bir çok 
sahabinin bildikleri hadisleri toplamas ı  gerekiyordu. İş te bu durum, 
tabii olarak, hadislerin tedvini neticesini do ğurdu. 

Hadisçileri tedvine sevkeden ba ş ka âmiller de vard ı . Halife 'Os-
man İ bn (Affan' ın ş ehid edilmesinden sonra müslümanlar siyasi ve iti-
kadi görü ş leri farkl ı  birtakım fırka ve hiziplere ayr ılmış lardı . Daha 
kötüsü, bu fırka ve hiziplerin bir k ısmı , kendi görü ş lerinin doğ rulu ğunu 
isbat edebilmek için bir tak ım sözlere hadis süsü vererek, onlar ı  Haz-
reti Peygambere isnad etme ğe baş ladılar. Böylece mem-Lc denilen uy-
durma hadislerin kı sa bir zaman içinde ço ğ almağa baş ladığı  görüldü. 
Sahih hadisleri bu uydurma sözlerin tasallutundan korumak gereki-
yordu. Bu da, ancak, onlar ın ciddi bir ş ekilde toplanıp yaz ılmas ı  ile 
mümkin olabilirdi. İş te bu s ıralarda, ilim ve takvas ı  yanında hadisle 
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meş guliyeti de bilinen Halife <Omer İ bn `Abdi'l-`Aziz (Ö. 99-101), 
Medinede amili olan Ebu Bekr İbn Muhammed İbn İ bn Hazm 
(Ö. 117, 120) e ş u emri gönderdi: "Hazreti Peygamberin hadislerini, 
sunnetlerini, <Amra Bint cAbdirral ıman'ın rivayet etti ğ i hadisleri 
ara ş tır ve yaz; zira ben, ilmin kaybolmas ından ve uleman ın ölüp git-
melerinden korkuyorum" 1202. 

Böyle bir emrin, me şhur hadisçi İbn Ş ihâb ez-Zuhri (Ö. 124) ye 
de geldiğ i anlaşı lmaktad ır. Nitekim ez-Zuhri'den nakledilen bir ha-
berde onun ş öyle dedi ğ i belirtilir: "tOmer İbn cAbdi'l-`Aziz bize sune-
nin toplanmas ını  emretti. Ona defter defter yazd ık. O da idaresi alt ında 
bulunan her yere bunlardan bir defter gönderdi" 1203. Yine ez-Zuhri'den 
nakledilen bir ba şka habere göre, onun "bu ilmi benim tedvin etmem-
den önce hiç kimse tedvin etmedi" dedi ğ i görülürl 2". Ez-Zuhri'nin 
meşhur talebesi İ mam Mâlik İbn Enes (Ö. 197) "hadisi ilk tedvin eden 
kimsenin İbn Ş ihâb ez-Zuhri olduğunu söylemi ş  (evvelu men devvene'l-
lıadise İbn Ş ihdbin) '91205; Bul-jüri ş ârihi İbn Hacer ise, onun hakkında 
"hadisleri, cOmer İbn (Abdi'l-cAziz'in emri ile ilk tedvin eden kimse 
İ bn Ş ihâb ez-Zuhri'dir" demi ş tirl ı os. 

Ez-Zuhri ile ilgili olarak nakledilen bu haberler, tedvinin ba ş lan-
gı cı  hakkında tatmin edici bir kanaat has ıl eder. Bununla beraber ş unu 
da unutmamak gerekir ki, ez-Zuhri ilk mudevvin olarak kabul edilse 
bile, bu, onun muâs ırları  aras ında hadis tedvin eden ba şka kimse bulun-
madığı  manâsma gelmez. Hadis kitabetinin, daha Hazreti Peygamberin 
hayatında baş ladığı  gözönünde bulundurulursa, tübicün devrine do ğ ru 
bunun giderek yaygınlaş ması  ve bir tâbicinin, kar şı laş tığı  muhtelif 
sahabilerden i ş ittiğ i hadisleri yazmas ı  çok tabiidir. Ne var ki ez-Zuhri, 
gerek tedvin i ş ine daha çok önem vermesi ve gerekse Halife `Ömer İbn 
cAbdi'l-sAziz'in emri ile bu i ş in resmi bir hüviyet kazanmas ı  dolayı s ıyle 
ilk mudevvin olarak ş öhret kazanm ış tır. Tedvin faaliyeti ile ilgili ş u 
birkaç haber de, ez-Zuhrrnin, bu sahada, akranlar ı  aras ında nasıl 
temayüz etti ğ ini göstermeğ e yeterlidir: Ş 5lib. İbn Keysün anlat ır: 
"Ben ve ez-Zuhri, talebu'l-hadl ş  için biraraya geldik ve sunneni yazal ı m 

1202. Bu haberin muhtelif rivayetleri için bkz. İ bn Sa`d, Tabal,c(ı t, Il. 2, 134; ed—Dörimi, Sunen, 

I. 126; el—Bultdrf, ş a411.1, I. 33; el—Hatib el—Ba ğdödi, Talsysidu'l=ı lın, s. 105-106; el—Herevi, 

zemmu'f-kelrun, I. 70. 

1203. Ez—Zuhri'nin bu sözleri için bkz. ibd ıtbdi'l—Berr, Cdmi` beyöni'l—' ı lm, I. 76. 

1204. El—Kettöni, er—Risilletu'l—mustqrafa, s.4. 

1205. Ebü Ndaym, Ijı lyetu'l—evliyd', III. 363; İ bn cAbdi'l—Berr, Ce-ımi` beyiini'/—` ı /m I. 76; 

İ bn Keşlr, el—Biddye ve'n—nild ıye, IX. 345. 

1206. Fetbu'l—böri, I. 140. 
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dedik. Hazreti Peygamberden gelenleri yazd ık. Sonra ez-Zuhri, saha-
beden gelenleri de yazal ım; onlar da sunnettendir, dedi. Ben de ğ ildir, 
dedim O yazd ı , ben yazmad ım. O muvaffak oldu, ben kaybettim" 1207. 

Ebu'z-Zinad (Abdullah İbn Zekvan da a ş ağı  yukarı  aynı  manada ş öyle 
der: "Biz helal ve haramla ilgili haberleri yazard ık. İbn Sihab ez-Zuhri 
ise, iş ittiğ i her ş eyi yaz ıyordu. Ona ihtiyaç oldu ğu zaman anlad ık ki 
ez-Zuhri halkın en alimidir" 1208. Ebu'z-Zinad' ın başka bir sözü de ş öy-
ledir: "Ez-Zuhri ile birlikte ulemay ı  dola şı rd ık. Yan ında baz ı  lâvha 
ve sahifeler bulundurur, i ş ittiğ i her ş eyi yazard ı " 1209. 

Ez-Zuhrrnin hadis toplamak için gösterdi ğ i bu gayret, onun ilk 
mudevvin say ılmas ını  sağ ladığı  gibi, pek çok mudevvenat ın ortaya 
çıkmasına da yard ımcı  olmuş tur. Onun me ş hur talebelerinden Ma(mer 
İbn Ra ş id, bu konu ile ilgili olarak ş öyle der: "Biz, ez-Zuhri'den pek 
çok hadis ö ğ rendiğ imizi zannederdik. Fakat Halife el-Velid İbn Yezid 
öldürülüp de (126) hazinelerinden Merv an ailesi için ez-Zuhri'den yaz ı -
lan ilmin kitaplar halinde hayvan s ırtında ta şı ndığı nı  görünce, ondan 
öğ rendiklerimizin ne kadar az oldu ğunu anlad ık"1210. 

Tedvinul-hadis, ez-Zuhri ile ba ş lamış , onun muas ırları  ve tale-
beleri ile en yayg ın ş eklini almış tı r. Çok geçmeden de toplanan hadislerin 
fıkıh bâblarma göre tasnifi ba ş lamış  ve hadis tarihinin alt ın çağı na 
girilmi ş tir. 

TEKELLEMe 	"(Cerh ve ta<dil ulemas ı) onun hakkında 
konuş tular, onu cerhettiler" man:asma gelen tekellemü fih sözü, bir 
ravinin cerhinde kullan ılan ve onun mecrûh oldu ğuna delâlet eden ta-
birlerden biridir. Bir kimse hakk ında konuşmak, umumiyetle, onun 
zayıf olan ve ho ş a gitmeyen taraflar ın ortaya koymak manas ında kul-
lanı lmış tır. Güvenilir ki ş i ise, hakkında hiç söz edilmeyen kimsedir. 
Maamafih bu tabir, ta (dile en yakın tabirler aras ında yer al ır ve hak-
kında kullan ılan kimsenin, onu adaletten iskat et ıneyeeek bir ş eyle 
mecrûh oldu ğuna delâlet eder. Leyyinu't-l ıadis, fihi maldı lun, leyse bi-
zak, leyse bi'l-metin, marf ınun fihi, seyyi'u'l-b ıfi gibi tabirlerle ayn ı  
dere cededir . 

TELKIN- Lugatta, birisine bir ş eyi anlatıp zihnine sokmak, 
kabul ettirmek manasma gelen telkin, ıstılahta, hadislerini h ıfzetme- 

1207. Ebil Nu'aym, Ijı /ye, III. 360; -Zehebl, Trı rilzu'l-ı sliim, V. 145; İ bn Ijacer, Tehzib, 

IX. 448. 

1208. İ bn ljacer, Tehzib, IX. 448. 

1209. E.--ZehebI, Tdrilıu'l-İsliim, V. 137; Tezkire, I. 109. 

1210. EVI Nu'aym, 1/ı /ye, III. 361; İbn Ke ş ir, el-Bi<Mye ve'n-nihlye, IX. 344; ez-ZehebI 

Tılr11tu'l-İsliim, V. 141. 
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yen ve ne rivayet etti ğ ini bilmeyen kimseye "bu, senin fulândan rivayet 
ettiğ in hadistir" denildi ğ inde, o kimsenin haddeseni fuldnun diyerek 
hadisi rivayet etmesidir ki, bu haliyle o kimse telkini kabul etmi ş  ve 
aslmda iş itmedi ğ i bir hadisi iş itmiş  gibi benimsemiş  olur. 

Telkini kabul edenler, umumiyetle, ya ş lar ı  ilerlemiş  ve hafızaları  
zayıflamış  ve kötülemiş  olan kimselerdir. Böyle kimselerin telkin ka-
bul etmeğe baş ladıkları  devir bilinirse, hafızalarm ın sağ lam ve kendi-
lerinin güvenilir olduklar ı  devirlerde rivayet ettikleri hadisler kabul 
edilir; daha sonrakiler, yani telkine maruz kald ıkları  devirde rivayet 
ettikleri hadisler ise makbul de ğ ildir. Fakat râvinin eskiden beri tel-
kin kabul eden bir kimse oldu ğu bilinirse, hıfzetti ğ i hadislerle kendisine 
telkin olunan hadisleri birbirinden ay ırdetmek mümkün olmadığı  için 
râvi terkedilir; kendisinden hiçbir hadis al ınmaz°" 1 . 

TEMRIZ— Bir hadis kitab ının yaz ılışı  esnas ında kitab ın tashihi 
için gösterilen büyük ihtimam ın, dikkat ve titizli ğ in bir neticesi olarak, 
gerek rivayet ve gerekse manâ yönünden tereddüde dü şülebilecek iba-
relerin yeniden gözden geçirildikten ve do ğ ruluğu tesbit edildikten 
sonra ibare üzerine ş dd ve lı cl' harflerinden müte ş ekkil sabha iş aretinin 
konulması  (bkz. Ta ş hih) yahut rivayet yönünden do ğ ru olmakla bera-
ber, baz ı  ibareleri arapça yönünden bozuk, bir kaç kelimesi dü şük, 
yahut musahhaf olan hadisin üzerine de ba şı nda ş öd harfi bulunan bir 
çizgi (--,) çekilmesi (bkz. Ta ş la) hadisçiler aras ında âdet olmu ş -
tur. İş te burada sözü edilen ta şhIb'e temrIş  de denilmi ş tir. 

Mareg (hastal ık) ın tef<il bab ından hasta etmek manasma gelen 
temriş , hastalığı n tedavisi için ihtimam göstermek manas ında da kul-
lanılmış t ır. Bu manâ gözönünde bulundurulursa, kelimenin, ıstılahta, 
kitap sahibinin rivayet yönünden do ğ ru olmakla beraber, arapça yö-
nünden bozuk olan ibareye vak ıf olduğuna, onu düzeltmek için hadi-
sin ba şka rivayetlerini ara ş tırdığı na, fakat düzeltme imkan ı  bulamadı -
ğı na, bu sebeple üzerine temri ş  iş areti koyarak okuyucunun dikkatini 
çekmek istedi ğ ine, belki onun, hatalı  olan ibarenin do ğ ru ş eklini bula-
bileceğ ine delâlet etti ğ i anla şı lır. 

Manâ yönünden birbirine z ı d olan iki hadisten hangisi 
ile amel edilece ğ i hususu, hadis ilminin önemli konularmdan birini 
te şkil eder. Zira böyle iki hadisle kar şı la şı ldığı  zaman, ya bunlar ın nâ-
sih olanını  tesbit etmek gerekir; çünkü aralar ında varolduğuna hük-
medilen bir nesli keyfiyeti söz konusudur; bu takdirde hadislerin vürad 

1211. El—tlatib 	 el—KiPye, s. 149. 
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tarihlerinin bilinmesine ihtiyaç has ıl olur. Tarih itibariyle, Hazreti 
Peygamberden ilk vârid olan hadis, daha sonra vârid olan hadisle nes-
hedilmiş tir ve yaln ız nesheden (nil,ı) hadisle amel edilir (bkz. N esti.). 
Eğer nesh söz konusu de ğ ilse, iki hadisin cem ve telifi cihetine gidilir 
(bkz. Muhtelifu'l—hadis). Fakat hadislerin cem ve telifi de mümkin 
olmazsa, i ş te o zaman tereiVe, yani iki hadisten birini seçme i ş lemine 
b aş vurulur. 

Tercih, birbirine z ı d manâda gelen iki hadisten, çe ş itli sıfatlara sahip 
olmalar ı  itibariyle, üstün olan ını  seçmek demektir. Hangi hadis, sahip 
olduğu sıfatlar yönünden daha üstün ise, o tercih edilir ve onunla amel 
olunur. ibnu's— ş alM1, bir hadisin tercih edilmesine yard ımcı  olan elli 
sıfat bulundu ğuna i ş aret etmekle yetinir, fakat yeri olmad ığı nı  söyli-
yerek bunlar ı  aç ıklamaz 12 ' 2. El-115.zimi tarafından zikredilen bu elli 
sifat1213, diğ er baz ıları  tarafından yüze ç ıkar ılmış t ır. Es—Suyiiti bunları  
yedi gruba ayırarak zikrederut 4. Bu yedi grup içinde yer alan tercih 
sebeplerinden baz ıları  ş unlardı r: 

1. Râvilerin halleri ile ilgili tercih sebepleri: 

a) Râvi çokluğu. Manaları  birbirine zıd olan iki hadisten hangisi 
daha çok râvi tarafından rivayet edilmiş  ise, o hadis tercih edilir Çünkü 
çok râvi taraf ından rivayet edilen hadiste yalan ve vahim bulunmas ı  
ihtimali daha azd ır. 

b) Bir isnadı  teşkil eden râvilerin say ıca azlığı , yani isnadın âlî 
olması . Güvenilir ravilerden müte şekkil Mi isnad, nazil olan diğ er is-
nada tercih edilir; çünkü Mi isnadlarda yalan ve vehim ihtimali daha 
azdır. 

c) Râvilerin fakih olmalar ı . İki hadisten hangisinin râvileri daha 
fakih ise, o tercih edilir Hadis, ister manen rivayet edilmi ş  olsun, ister 
lafzen rivayet edilmi ş  olsun, tercih için önemli de ğ ildir; çünkü fakih, 
zâhirine hamli imkansı z olan bir ş ey iş ittiğ i zaman, onu ara ş tırma ve 
müşkili halledecek hususu bulma yetene ğ ine sahiptir. Oysa fakih ol-
mayan râvide bu yetenek yoktur. 

d) Râvilerin nahiv sahas ında alim olmaları . Nahiv kaidelerini iyi 
bilen bir ravinin mallar bozacak hatalara dü şmekten emin olunmas ı  
dolayı sıyle, isnad ı  bu ravilerden müte ş ekkil hadis tercih edilir. 

e) Râvilerin lugat ilmine vak ıf olmaları . 

1212. Bkz. `U/rımu'/-hadis, s. 258. 

1213. Bkz. 	 s. 8 vd. 
1214. Bkz. Teddb, s. 388. 
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f) Ravilerin hafı z olmaları . Hafı zadan rivayet eden râvilerin ha-
disleri, kitaba dayanarak rivayet eden râvilerin hadislerine tercih 
edilir. 

g) İki hadis ravilerinin de fakih, nahvi veya haf ız olmaları  halin-
de birinin efdaliyeti. 

h) Ravilerin hadise kar şı  gösterdikleri itina ve ihtimam dolay ı -
s ıyle mıbt yönünden üstünlükleri. 

i) Ravilerin ş öhreti. Ş öhret raviyi yalan söylemekten uzak tuttu ğu 
için, ravileri me ş hur olan hadis tercih edilir. 

Ve bunun gibi, râvinin hali ile ilgili sıfatlard ır ki, yukarı da zikre-
dilenlerle birlikte k ırka ulaşı r; bunlar ın hepsi iki hadisten hangisinde 
bulunursa o hadisin tercih edilmesini Sa ğ lar. 

2. Hadisin tahammülü ile ilgili tercih sebepleri: 

a) Vakit. Ilayinin bühlğ  çağı na girdikten sonra alm ış  olduğu 
hadis, bu çağ a ulaş madan önce alınan hadise tercih edilir; çünkü bulfığ  
ça ğı na ula ş an ravinin zabt ı  daha kuvvetli olur. 

b) Hadisin semac, yahut arz yolu ile al ınmış  olması . Sema( 
 yolu ile alınan hadis, diğer yollardan herhangi birisi ile al ınan hadise, 

yahut arz yolu ile al ınan hadis, munavele, kitâbe yahut vicade yolu 
ile alınan hadise tercih edilir 

3. Hadisin rivayet ş ekli ile ilgili tercih sebepleri: 

a) Hadislerden birinin lafzen, di ğerinin manen rivayet edil-
miş  olmas ı . Lafzen rivayet edilmi ş  olan hadis tercih edilir. 

b) Hadislerden birisinde vürûd sebebinin zikredilmi ş  olması . 
Vürûd sebebi zikredilen hadis tercih olunur; çünkü bu, ravisinin ihti-
mamına delâlet eder. 

c) Hadisin rivayetinde ittisale delâlet eden semictu, 4addeseni gibi 
lafızlarm kullan ılmış  olması . 

d) Hadisin ref`ınde yahut vasl ında ittifak olunmas ı . 

e) isnad ında ihtilaf olunmamas ı , yahut lafz ınınm muztarib 
olmaması . 

f) Hadisin me şhur yahut aziz olmas ı . 

4. Hadisin vürû'd zaman ı  ile ilgili tercih sebepleri: 

a) Hadislerden birinin medeni, di ğ erinin mekki olmas ı . Medeni 
hadis, mekki hadise tercih edilir 
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b) Hazreti Peygamberin yüceli ğ ine delâlet eden hadis, zay ıf-
lığ a delâlet eden hadise tercih olunur. 

c) Hadislerden birinin hafifletici, di ğ erinin ş iddetli unsurlar ı  
ihtiva etmesi halinde, birincisi tercih olunur. Çünkü hafifletici unsur-
lar, hadisin muahhar oldu ğuna delâlet eder. Hazreti Peygamber, müs-
lümanların câhili âde lerden s ıyrılmalar ı  için ilk devirlerde daha ş id-
detli davran ıyordu ve hadisleri de bu devirlerde daha ş iddetli unsut-
ları  ihtiva ediyordu. Câhiliye devrinden uzakla şı ldıkça ş iddete lüzum 
kalmamış , hadislerinde de buna delâlet eden unsurlar yer almam ış tır. 

5. Hadisin lafz ı  ile ilgili tercih sebepleri: 

a) Lafzı  hâs olan hadis, lafz ı  âmm olana tercih edilir. 

b) Lafzı  hakikat olan hadis, mecaz olana tercih edilir. 

6. Hükümle ilgîli tercih sebepleri: 

a) Tahrime delâlet eden hadis, ibaha yahut vücilba delâlei 
eden hadise tercih olunur. 

b) Hadde delâlet eden hadis, haddin nefyine delâlet eden hadise 
tercih olunur. 

7. Harici baz ı  hususlarla ilgili tercih sebepleri: 

a) Kur'âmn zâhirine uyan hadis tercih edilir 

b) Bir ba şka sunnete, yahut k ıyasa, yahut ümmetin veya Hu-
lefâ—i Râş idin'in amellerine uyan hadis tercih edilir. 

TEREKCHU— Râvilerin cerhinde kullan ılan tabirlerden biri olan 
ve "onu terkettiler" manâsma gelen terekiihu, fuletn yesriku'l—badt ş , 
muttehemun bi'l—kezib, muttehemun leyse bi ş ikatin, gayru 
ş ikatin gibi tabirlerle ayn ı  derecede yer al ır. 

TESVİYE— Lugatta, bir seviyeye getirmek manâsma gelen tes-
viye, hadis ıstılahında, hem zayıf, hem güvenilir râvilerden müte ş ekkil 
bir isnadtan zay ıf râvilerin düşürülerek yaln ız güvenilir râvilerden 
müteş ekkil bir isnad meydana getirmek demektir. Zay ıf râvilerin dü-
şürülmesi halinde, isnadta kalan râvilerin birbirlerine mülâki  olduk-
ları  bilinirse, yap ılan tesviye tedlls manâsma gelir ki, hadisçiler aras ında 
ş iddetle kötülenen bir rivayet tarz ıdır (bkz. Tedlis). 

TEVItRIU VE VAFEY:AT— Hadis râvilerinin do ğum, se ınâc, 
muhtelif şehir ve kasabalarda seyahat ve vefat tarihlerinin bilinmesi, 
hadis ilminin önemli konular ından birini te şkil eder. Çünkü, ancak 
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bunların bilinmesi sayesinde bir hadisin ittisal veya ink ıtatına hükmet-

inek mümkin olabilir. Hadis râvileri aras ında öyle kimseler vard ır ki, 
bazı  ş eyhlerden hadis i ş ittiklerini iddia ederler; fakat bu ş eyhlerin vefat, 
iddiada bulunan râvilerin de do ğum tarihlerine bak ıldığı  zaman, bu 
râvilerin, o ş eyhlerin devirlerine bile yeti ş medikleri anla şı lır. Yahut 

onların devirlerine yeti ş miş  olsalar bile, ya ş ad ıkları  ş ehirlere ve seyahat 
ettikleri yerlere bak ıldığı  zaman, o ş eyhlerle hiçbir yerde kar şı laşma-
dıkları  görülür. O zaman anla şı lır ki, bu râviler, kar şı la şmadıkları  ş eyh-
lerden hadis nakletmektedirler ve naklettikleri hadisleri do ğ rudan on-
lardan de ğ il de başka kimseler vas ı tas ıyle almış lardır. 

Ebü (Abdillah en—Neysâbüri anlat ır: "Muhammed 
Ibn Hâtim el—Ke şş i bize gelip de (Abd İ bn Hamid'ten hadis rivayet 
etme ğe baş layınca ona do ğum tarihini sordum. 260 da do ğduğunu 

söyledi. Arkada ş larıma dönüp ş öyle dedim• Ölümünden 13 sene sonra 
ondan hadis i ş ittiğ ini iddia ediyor" 1215. 

Kı saca i ş aret etti ğ imiz bu husus dolayı sıyle hadis ulemas ı , râvi-
lerin do ğum, semâ` seyahat ve vefat tarihlerini, kar şı laş tıkları  ve hadis 

aldıkları  ş eyhlerin isim listelerini tesbit eden tarih (ço ğulu: Tevârlh) 
ve vefat (ço ğulu vafeyât) kitaplar ı  telif etmi ş lerdir. 

İbn Sa`d (O. 230) in, Yahya İ bn Ma(in (Ö. 233) in, (Osmân İbn 
Ebi Ş eybe (O. 239) nin, Halife İ bn Hayyk (O. 240) ın, 	(Ö. 
(O. 256) nin, Ahmed İbn cAbdillah 	(O. 261) nin, (Abdullah İbn 
Muhammed (O. 271) in, Hanbel İ bn İ shâk (Ö. 273) ın, İ bn Ebi IJayseme 
(Ö. 279) nin ve Ebü Zurca (O. 280) n ın Trı rilı u'r—ricrı rleri bu cümleden 
olarak zikredilebilir. 

Ebü Suleymân Muhammed İbn (Abdillah (Ö. 379) da, Hicretin 
baş langı sından 338 senesine kadar hadis ricalini içine alan el—Vafey<it' ını  
telif etmi ş tir. Tilmizi Ebu Muhammed <Abdu'l—(Aziz İ bn Ahmed el-
Kettâni (Ö. 466), hocas ının kitab ına, onun tilmizi Ebü Muhammed 
Hibetu'llah İ bn Ahmed el—Ekfâni (Ö. 524) 485 senesine kadar 20 senelik 
bir devri ele alarak el—Kett5.anin kitab ına, Şerefu'd—Din Ibnu'l-
Mufazzal el—Makdisi (O. 611), el—Ekfânrnin kitab ına, Zekiyyu'd—Din 
Ebü Muhammed cAbdu'l—`Azim el—Munziri (O. 656) et—Tekmile liva-
feyliti'n—nakale adı  ile üç cild olarak ibnu'l—Mufazzal'in kitab ına, 

cIzzu'd—Din Ebu'l—cAbbâs Ahmed İbn Muhammed İbn `Abdirrah-

man eş —Ş erif el—Huseyni (O. 695) el—Munziri'nin kitab ı na, 
Ahmed İbn Aybek ed—Dimyâti 749 senesine kadar e ş —Ş erif el—Huseyni- 

1215. bn Ke5ir, 	 s. 267. 
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nin kitab ına, Zeynu'd—Din el—grâki (Ö. 805) de İ bn Aybek ed—Dim-
yâtrnin kitab ına birer zeyl telif etmi ş lerdir. Bütün bu kitaplar, ş ahı s-
ların isimleri gözönünde bulundurularak alfabetik s ıraya göre değ il, 
vefat tarihlerine göre tertip edilmi ş tirm 6. 

TEVA TUR — Lugatta tevâtur, birbirini takip etmek, kesilmek-
sizin birbiri arkas ından gelmek manas ında tefdul bab ında masdard ı r. 
Titttere' ş —ş avme denir ve bir kimsenin aral ıklarla devarnh oruç tuttu ğu 
kasdedilir. Ancak bu aral ıklar belirli değ ildir. Hadis ıst ılahında tevâ-
tur ise, bir haberin, yine belirsiz aral ıklarla birbiri arkas ından gelen ha-
berciler tarafından verilmesi veya nakledilmesidir. 

Tevâtur, lafzi ve manevi olmak üzere iki k ısma ayrı lır. Lafzi tevâ-
tur, habercilerin söz (laf ız) lerinin ayn ı  manâ üzerinde aç ık ve kesin bir 
ş ekilde ittifak ıdır. Mesela "Sultan Mehmet Istanbul'u fethetti" haberi, 
birbiri arkas ına gelen haberciler taraf ından, ister ayr ıl kelimelerle, 
ister bu kelimelerin yerine ayn ı  manâya gelen ba şka kelimelerle veril-
diğ i zaman, bu haber lafzen tevâtur etmi ş  olur. 

Manevi tevâtur ise, habercilerden bir k ısmının bir vakcayı  haber 
verirken di ğer bir kı smmın başka bir vakcay ı , yine bir ba ş ka kısmının 
bir başka vakcayı  haber vermek suretiyle sözlerinin muhtelif olmas ı  ve 
fakat bu muhtelif sözlerde hepsinin belirli bir ş ey üzerinde ittifak et-
meleridir ki, onların ittifak ettikleri ş ey, manevi tevâtur ad ını  alır. 
Mesela baz ı  haberciler "Ahmed'in yüz lira hibe etti ğ ini" haber verir-
ler. Diğer baz ıları  "onun yüz koyun", baz ıları  da "yirmi deve hibe et-
tiğ ini" bildirirler ve bunlar ın çokluğu tevâturu meydana getiren çokluk 
derecesine ula şı rsa, verdikleri haber muhtelif olsa bile, ittifak ettikleri 
husus, manen tevâtur et mi ş  sayı lır, ki bu da, verilen misalde Ab ıned'in 
bir ş ey hibe etmi ş  olmasıdır. Bu bak ımdan onun cömertli ğ inin tevâ-
tur yolu ile sâbit oldu ğu söylenir. 

Tevatur derecesine ula ş mış  haberlere mutevatir denir (bkz. Mute-
v âtir) 

1216. Bkz. Haci Halife, Ke şfu'i—iunan, II. 2019-2020. 
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U 

(ULUVV— Lugatta yükseklik, yikelik manas ına gelen `uluvv, ı s-
t ılahta, hadis isnadlar ı  için bir s ıfat olarak kullan ı lmış  ve rivayette 
Hazreti Peygambere yak ınlık (kurb) kasdedilmi ş tir. Bu yakınlık, ha-
disi, en k ısa yoldan Hazreti Peygambere ula ş an sahib bir isnadla 
rivayet etmek suretiyle meydana gelir. Bunu bir misalle ş öyle aç ık-
layabiliriz: Bir tabicinin Hazreti Peygambere yak ınlığı , hadisi bir sahabi 
vası tasıyle ondan nakletmesidir. Fakat tabi`i, hadisini nakletmek is-
tediğ i sahabiyi görmemiş  ve ondan hadis i ş itememi ş  ise, ondan iş iten 
bir ba ş ka tabi`iden hadisi rivayet etmek zorunda kafir. Bu durumda, 
kendisi ile Hazreti Peygamber aras ında, birisi kendisi gibi bir tabi'i, 
birisi de bu tabi'inin hadis ald ığı  sahabi olmak üzere iki vas ı ta bulunur 
ve dolayı sıyle uluvv, yani Hazreti Peygambere yak ınlık ortadan kalk-
mış  olur. Halbuki bu tabi`i, hadisi, kendisi gibi ba şka bir tabiciden ri-
vayet etmek yerine, o hadisi rivayet eden sahabiyi aray ıp bulsa, hangi 
ş ehirde oturuyorsa oraya kadar gitmi ş  olsa ve hadisi doğ rudan do ğruya 
ondan i ş itse idi, kendisi ile Hazreti Peygamber aras ında yalnız o sahabi 
bulunacak ve dolay ı s ıyle kı sa yoldan ona ula şmış  olacakt ı . 

İ snadın Hazreti Peygambere yak ınlığı  ((uluvv), her tabakada 
veya nesilde bulunan hadisçiler için örne ğ ini verdiğ imiz ş ekildedir. 
Mesela el—Butı rrnin ş alı iiı 'inde nakletti ğ i 22 kadar hadisinde kendisi 
ile Hazreti Peygamber aras ında yalnı z üç vas ı ta bulunmaktad ır. Bun-
lar el—Bu tı arrnin ah' olan isnadlar ıdır. Buna kar şı lık, bazı  hadislerini 
en çok dokuz vas ıta ile nakletti ğ i görülür; yani kendisi ile Hazreti 
Peygamber aras ında dokuz ravi vard ır. Oysa sair hadislerini, normal 
olarak, dört, be ş  veya alt ı  vas ı ta ile nakletmi ş tir. 

Bunlar tali isnadlardan sözederken yeteri kadar aç ıklandığı  için, 
burada tekrar ına lüzum görülmemiş tir (bkz. 

U ş  GLU'L—HADIS — (Bkz. Mu ş talaba'1-1;ladis). 
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V 

VAHIY — Lugatta, gizli ve süratli bir ş ekilde bir ş eyi bildirmek 
(HA') manasına gelen valpy, ş eriat dilinde, Allah Tatalâmn, tebli ğ ini 
istediğ i ş eriat ahkam ını  ve diğ er haberleri gizli bir yolla peygamberine 
bildirmesi demektir. 

Allah Ta'alân ın "Allah bir insanla (kar şı lıklı) konuşmaz. Ancak 
vahıyle (kulunun kalbine dilediğ i ş eyi ilham ederek), yahut perde arka-
sından konuş ur; yahutta bir elçi gönderip izni ile diledi ğ ini vahyeder" 12 '? 
meâlindeki âyetinde de aç ıkladığı  gibi, vah ıy üç ş ekilde tecelli eder. 

Birincisi, ilham yolu ile bildirmektir. Ilham, b ıldirilmesi istenen 
ş eyin bir defada ve süratle peygamberin kalbine ilka edilmesidir. İ lka'- 
ın hemen akabinde Peygamberin kalbinde bir ılm—i yakin hasıl olur 
ve Peygamber kendisine hemencecik ilham olunan ş eyin Allah ındinden 
gelen bir -vahıy olduğunu bilir. İ lhamm, Peygambere yakaza halinde 
geldiğ i gibi uyku halinde geldi ğ i de olur. 

İ kincisi, Peygamberin, Rabb ını  görmeksizin perde arkas ından onun 
Kelâm' ım iş itmesidir. Nitekim Masa (a.s.) ya risalet görevi verildi ğ i 

sırada, bir ate ş  görmüş  ve ailesine "siz durun; ben bir ate ş  gördüm; 
belki ondan size bir kor getiririm; yahut ate ş in yanında bir yol gösteren 
bulurum" demi ş ti. Müsa o ate ş in yanı na gelince kendisine seslenildi: 
"Ey Masa! Ben, evet ben senin Rabb ınım Pabuçlar ını  çıkar; çünkü 
sen kutsal vadide, Tuva'das ın. Ben seni seçtim. Sana vahyolunan ı  
dinle Muhakkak ben, evet ben Allah' ım; benden ba şka tanr ı  yoktur. 
Onun için yalnız bana kulluk et ve beni anmak için namaz k ıl" 1218. 

Keza "Masa tayin etti ğ imiz vakitte bizimle bulu ş mağa gelip de 
Rabbı  onunla konu şunca "Rabbim, bana kendini göster, sana bakay ım" 
dedi. Rabb ı  buyurdu ki: "Sen beni göremezsin; fakat da ğa bak, eğ er 
o yerinde durursa sen de beni göreceksin", Rabb ı  dağa görününce onu 
darmadağı n etti ve Masa da bayg ın düş tü. Ayı lınca "Sen yücesin, sana 
tövbe ettim; ben inananlar ın ilkiyim" dedi"1219. 

Bu ayet meallerinden de anla şı ldığı  gibi, Masa (a.s.), Allah Ta-
'alanın Kelam' ını  iş itmiş , fakat kendisini görmemi ş tir. Hazreti Peygam- 

1217. Şûrû sûresi, 51. 

1218. Taha sûresi, 10-14. 

1219. A`rrıf sûresi, 142. 
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berin Mi<rac gecesi, Rabbm ın huzuruna ç ıkışı  ve beş  vakit namaz ın 
farz k ıhnışı  esnas ında O'nun Kelâm' ım i ş it mesi de böyle olmu ş tur' 22°. 

Vahyin üçüncü ş ekli, Allah Ta'alâmn, Peygamberine ula ş tırıl-
masını  istediğ i ş eyi Melek vas ıtas ıyle bildirmesidir. Bu da çe ş itli ş ekil-
lerde vukubulur, Vahiy esnas ında Hazreti Peygamber Mele ğ i nadiren 
de olsa, ya kendi hakiki süretinde görür; yahut Melek be ş er s ılretine 
bürünerek Hazreti Peygambere görünür. Cebra'll'in sahabeden D ı h-
yetu'l—Kelbi süretinde görünmesi böyledir. 

Batan da Hazreti Peygamberin, vah ıy esnas ında Meleğ i görme-
diğ i olur. Böyle hallerde Mele ğ in geliş i ş iddetli bir ç ıngırak sesinin du-
yulmas ı  ile anla ş ilır. Mahiyetini ancak Allah Ta<alân ın bildiğ i bu sesi, 
Hazreti Peygamberin yan ında bulunanlar i ş itmezler. Fakat geli ş ini, 
Hazreti Peygamberin üzerine çöken a ğı rlıktan ve aln ından fazla mik-
tarda akan terden anlayabilirler. Çünkü el—Buharrnin nakletti ğ i bir 
Hz. <A.'iş e hadisinden de anla şı ldığı  gibi, vahyin Hazreti Peygambere 
en ş iddetli geli ş  ş ekli budur. Hazreti cA'i ş e bu hadisinde ş öyle der: 
"Çok soğuk bir günde vahyin ona geli ş ini gördüm. Alnı  sanki ter olmu ş  
akıyordıı " ıı 2 ı

. 

Vahıy, Allah Tatalâmn ibla ğı nı  istediğ i ş eyleri, Hazreti Peygam-
bere, k ısaca i ş aret etti ğ imiz bu üç ş ekilde bildirmek manasma geldi ğ i 
gibi, bildirilen, vahyolunan ş ey (mül,d bih) manasma da gelir. Bu mana-
da vah ıy, metluv ve gayr—i metluv olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Metluv vah ıy, Allah Tacalân ın, e ş siz bir mücize, Hazreti Muham-
med (s.a.s.) in nübüvvetine kesin bir delil k ıldığı  ve "O Zikr (Kur'an) 
biz indirdik biz; ve onun koruyucusu da elbet biz olaca ğı z" meâlindeki 
ayetiyle1222  muhafazas ını  bizzat tekeffül etti ğ i Kur'an]. Kerimdir. 

Allah Ta'alân ın "muhakkak ki o (Kur'ân) âlemlerin Rabb ının in-
dirdiğ idir. Onu er—Rühu'l—Emin (Cebra'il) uyar ı cılardan olman için 
apaç ık bir dille senin kalbine indirdi" meâlindeki ayetlerinden' 223  de 
anla şı ldığı  gibi, Kur'an' Kerim, yaln ız Cebra'il vas ı tasıyle indirilmiş -
tir ve bu, Kur'ândan herhangi bir ayetin veya sürenin, Hazreti Pey-
gamber uyku halinde iken gelmi ş  olmas ı  keyfiyeti ile ilgili görü ş ü do ğ -
rulamaz. Çünkü uyku halinde kalbde ancak ilham (ruyâ) vaki olabilir. 
Ilham söz konusu oldu ğu zaman da Mele ğ in gelmiş  olması  düş ünüle-
mez. Bu bakımdan, Kur'âm Kerimin tamam ı  Hazreti Peygamber ye-
kaza halinde iken gönderilmi ş tir. 

Bununla beraber Muslim, Enes ibn Malik'ten ş u mealde bir haber 
nakletmiş tir: "Bir gün Hazreti Peygamber aram ı zda bulunurken üze- 

1220. Bu konu ile ilgili bir hadis için bkz. 	 5411.1, I. 91 vd. 

1221. Bkz. Mak I. 3. 

1222. her süresi, 9. 

1223. Şu'arü' süresi, 192-195. 
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rine hafif bir uyku bast ı . Sonra gülümseyerek ba şı nı  kald ırdı . Ona, 
seni güldüren ş ey nedir yâ Rasüllalla'h? diye sorduk. Hemen ş imdi bir 

süre indirildi, dedi ve okumaya ba ş ladı : Bismillah... innü ac!aynCıke'l-
Kev şer. . '91224 

Enes'ten rivayet edilen bu hadis, Kev ş er süresinin, Hazreti Pey-
gamberin uyku halinde iken nâzil oldu ğuna delâlet etmektedir. Ancak 
es-Suyütrnin İmam er-Mfici'den naklen belirtti ğ ine göre, hadisin baz ı  
rivayetlerinde, hafif uyku manüsma gelen gafvet yerine, kendinden geç-
me denilebilecdk gamy kelimesi kullanılmış tır. Fakat hangisi olursa 
olsun, açıklanmak istenen nevm manüs ındaki uyku de ğ il, vahyin geli-
ş ine delâlet eden hallerden biridir. Bu bak ımdan, Kur'ânı  Kerimde, 
uyku halinde iken nâzil olmu ş  bir âyet yoktur; hepsi yakaza halinde 
gelrni ş tir 1225. 

Yalnız Kevser süresinin gafvet halinde iken nâzil oldu ğuna iş aret 
eden yukar ı da mezkür Enes hadisi d ışı nda, herhangi bir Kur'ân âyeti-
nin uyku halinde iken nâzil olduğunu belirten bir ba şka haberin bilin-
mediğ i gözönünde bulundurulursa, es-Suyütrnin er-Rüfi(i'den naklet-
tiğ i ve kendisinin de kat ıldığı  görü ş ü kabul etmek gerekir. Bununla 
beraber, ş unu da kabul etmek gerekir ki, ba ş tarafta zikretti ğ imiz âyet 
gereğ ince ilham olarak veya uykuda iken peygamberlere gelen her ş ey 
vahıyden say ı lır; çünkü peygamberlerin rüyalar ı  da valnydir1226 . Ancak 
Kur'âm Kerimde ilham veya rüya yolu ile gelmi ş  hiçbir âyet yoktur. 
Micrac gecesi Hazreti Peygamberin Rabb ından doğ rudan doğ ruya ald ığı  
vah ıy dışı nda Kur'ânın hepsi Cebra'il vas ıtasıyle ve yakaza halinde 
getirilmi ş tir. 

Metluv vahıy olarak Kur'âm Kerimin bu özelli ğ ine iş aret ettikten 
sonra, gayr-i metluv olan sunnetin vahiyle olan ilgisine de burada te-
mas etmek gerekmektedir. 

Bilindiğ i gibi sunnet, Hazreti Peygamberin söz, fiil ve takrirlerin-
den ibarettir ve islâm dininin Kur'âm Kerim ile birlikte ikinci kayna ğı  
olarak kabul edilir. Sunnetin önemli bir kaynak olarak kabul edili ş i, 
Hazreti Peygamberin davran ış larının basit bir taklidi özentisinin neti-
cesi değ ildir. Aksine, Kurân ın aç ık ve kesin emirleri ile sunnetin din-
deki yeri belirlenmi ş  ve dinin sunnetle tamamlanmas ı  sağ lanmış tır. 

"Bugün dininizi ikmal ettim..." meâlindeki âyetin° 227  ifade et- 

1224. Bu hadisin tamam ı  için bkz. Ş al>14, I. 300. 
1225. Bkz. 	fi `uliinti'l—ur'Cln, I. 23. 
1226. Aynı  yer. 

1227. M5'ide süresi, 3. 
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tiğ i manâ içinde sunnetin "ikmal" fonksiyonunu dü ş ünmemek müm-
kin değ ildir. Eğer bu fonksiyon inkâr edilecek olursa, Kur'ân ı  Keri-

min namaz, zekât ve hacc gibi İ slâm'ın temelini te şkil eden ibadetleri 
emredip de ifas ı  ile ilgili tafsili sunnete b ırakmas ı  nasıl izah edilebilir ? 
Eğer inkârla birlikte bu soruya verilebilecek makul bir cevap buluna-
mazsa, o zaman, inkâr ı  terkedip sunnetin, dinin ikmalindeki rolünü kabul 
etmek gerekir. 

Hazreti Peygamberin sair insanlar gibi bir be ş er olmas ı  da' 228  sun-

netinin rolünü küçümsemek için bir sebep te şkil etmez. Çünkü s ık 
sık Hazreti Peygambere itaat ı  emreden ve bu itaat ın Allah'a itaw la 
aynı  derecede oldu ğunu belirleyen Kur'ân âyetleri nazar— ı  dikkata 
alınmaksı zın sunnet hakk ında hüküm vermek mümkin de ğ ildir; zira 
Peygambere itaat, ancak onun sunnetine itaat etmekle gerçekle ş ir. Bu 
bak ımdan "Peygambere itaat" emrini, onun sunnetine itaa manâs ında 
anlamak gerekir. 

Sunnetin bu de ğeri, Kur'ân ı  Kerimde, Hazreti Peygamber hakk ında 
vârid olan ve ma yanghu cani'l—hevtı  in huve illâ vahyun yülı ci (Peygam-

ber havadan konu ş maz; onun sözleri kendisine vahyedilen vah ıyden 
başka bir ş ey de ğ ildir) âyeti" 29  gözönünde bulundurulursa daha kolay 
anlaşı lır. Her ne kadar bu âyette bahis konusu edilen Peygamber söz-
leri ile Kur'ân ı  Kerimin kasdedildiğ ini ileri sürenler varsa da, büyük 
bir çoğunluk, bunun sunnete delâlet etti ğ i görüş ündedir. Buna göre 
sunnet de vah ıydendir. 

Sunnetin vahıyden olduğuna delâlet eden ba şka hadisler de var-
dır. Bu hadislerden birisinde Hazreti Peygamberin ş öyle dedi ğ i görü-
lür: "Bana Kur'ân verildi; bir de onunla birlikte onun gibisi" 1230. 

1.1ass'an İ bn cAtıyye de "Hazreti Peygambere vah ıy gelirken Cibril 
(a.s.) in onu tefsir eden bir de sunnet getirdi ğ ini" söylemi ş  tir ı n ı . 

Sunnetle vah ıy aras ındaki bu münasebet, kar şı mıza, yukarı da 
mahiyetini aç ıklamağ a çalış tığı mız vahyin ba şka bir çe ş idini çıkar-
maktadır. Kur'ân ı  Kerimin, Hazreti Peygamberin yakaza halinde ve 
yalnı z Cebra'il vas ıtasıyle getirilen vahiyden ibaret oldu ğuna yukar ıda 
iş aret etmiş tik. Yine yukar ıda zikrettiğ imiz bir âyet meâline istinaden, 

1228. Muslim tarafından naklen "ben sadece bir be ş erim. Size dininizden bir ş ey emretti ğ im 

zaman onu al ımı . Re'yimden bir ş ey enıredersem biliniz ki nihayet ben bir be ş erim" meâlindeki 

hadis için bkz. Ş ahin, IV. 1835-1836. 

1229. Necm siiresi, 3-4. 

1230. Bu hadis için bkz. Ebii Diiv ad, Sunen, II. 505. 

1231. İ bn `Abdi'l—Berr, Ctı mic beyüni'l—Ym, II. 191. 

450 



vahyin, ilham yolu ile, perde arkas ından duyulan ses olarak ve bir de 
Cebrâ'il vas ı tas ıyle geldiğ ini söylemi ş tik. Bu kısa hat ırlatma, bize ş u 
gerçeğ i göstermiş  olmaktadır: Kur'an Kerim, bu üç vahiy ş eklinden yal-
nız Cebrâ'il'in iblâ ğı  ile gelmi ş , bazı  âyetler de Micrüc gecesi muhteme-
len perde arkas ında Hazreti Peygambere duyurulmu ş ; fakat sunnet, 
bazan Cebrâ'il vas ıtasıyle gelmiş  olsa bile, umumiyetle, Kur'ân ın 
nüzûlünde görülmeyen ilham yolu ile, gerek yakaza ve gerekse uyku 
halinde iken gönderilmi ş tir. Hadis kitaplar ında buna delâlet eden pek 
çok rivayete rastlamak mümkindir: 

Muslim tarafından KitMı u'l—lnıııı n başı nda zikredilen uzun bir 
hadisin son ibaretleri meâlen ş öyledir: 

44 . . . (`Omer İ bnu'l—IJatt.Zib anlat ır:) Bir gün Hazreti Peygamberin 
yanında bulunuyorduk. Bembeyaz elbiseler içinde, simsiyah saçl ı  bir 
adam belirdi. -üzerinde yolculuk alâmeti olacak hiç bir ş ey yoktu. Içi-
mizden hiç kimse de onu tan ımıyordu. Hazreti Peygamberin önüne 
oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayad ı ; ellerini de kendi bacaklar ı  üze-
rinde koydu. Hazreti Peygambere ş öyle dedi: Yâ Muhammed! islâm' ı  
bana anlat. Hazreti Peygamber: Islam, Allah'tan ba şka ilâh olmadığı na 
ve Muhammed'in Allah' ın Rasulü oldu ğuna ş ehadet etmen, namaz 
kılman, zekât vermen, Ramazan orucunu tutmay ı  ve eğer kudretin 
varsa Beyt'i haccetmendir. Adam: Do ğ ru söylersin. (cOmer: Biz adam ın 
önce sual sormas ına, sonra da tasdik etmesine hayret ediyorduk). Adam 
tekrar sordu: Bana imam anlat. Hazreti Peygamber: İ man, Allah'a, 
meleklerine, kitaplar ına, peygamberlerine, âhıret gününe, kadere, hay-
rına ve ş errine inanmandır. Adam: Doğ ru söylersin. Ş imdi bana ihsamn 
ne olduğunu anlat. Hazreti Peygamber: Ihsan, Allah' ı  görüyomu ş sun 
gibi O'na ibadet etmendir. Sen o'nu görmesen bile, O seni görür. Adam: 
Bana saati anlal. Hazreti Peygamber: Bu hususta soru sorulan kimse 
sorandan daha çok bilgiye sahip de ğ ildir. Adam: Öyle ise alâmetle-
rinden anlat. Hazreti Peygamber: Câriyenin efendisini do ğurması  ve 
yahn ayak, çıplak ve fakir olan davar çobanlar ının bina yapmakta 
birbirleriyle yar ış  etmelerini görmendir. (Hadisin râvisi `Ömer devam 
eder:) Sonra adam gitti. Uzunca bir müddet öylece kald ım. Sonra Haz-
reti Peygamber bana ş öyle dedi: Yâ cOmer! Bu sual soran adam kimdi, 
bildin mi ? Allah ve Rasillü daha iyi bilir, dedim. Bunun üzerine Hazreti 
Peygamber ş öyle buyurdu: Bu, Cibril idi. Size dininizi ö ğretmek için 
gelmiş ti" 3232 . 

Bu haber, kavli bir sunnetin Cebrâ'il vas ıtasıyle Hazreti Peygambere 

1232. Hadisin tam metni için bkz. Ş abgi, I. 38. 
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getirili ş inin, hiç olmazsa Cebra'il taraf ından teyid edili ş inin aç ık bir 
örneğ idir. Böyle bir sunneti vah ıyden saymamak mümkin 

Bir başka örnek, Hazreti Peygamberin Cebrâ'il'in arkas ında namaz 
kılışı  ile ilgilidir. Eba Mescad el—Ensarrnin Hazreti Peygamberden 
"iş iterek" rivayet etti ğ i bu hadise göre, Rasulullah (s.a.s.) ş öyle buyur-
muş tur: "Cibril inerek bana imaml ık etti; onunla namaz kıldım; sonra 
onunla tekrar namaz k ı ldım. " Hazreti Peygamber "onunla namaz 
kıldım" sözünü be ş  defa tekrar etmi ş tir ki bu, be ş  vakit namaz ı  Cebra'il 
ile beraber k ı ldığı m gösterir 12". 

Bu haber de, Hazreti Peygamberin bir ba şka sunnetinin, fiil olarak 
nasıl Cebra'il vası tasıyle getirildi ğ ini gös' erin. Bu da vahiyden ba şka 
bir ş ey değ ildir. 

Enes İbn Malik, teyzesi Umm liarâm'dan rivayet eder: "Bir gün 
Hazreti Peygamber bize geldi. Yam ında uykuya daldı . Sonra gülerek 
uyandı . Ona: Seni güldüren ş ey nedir, yâ Rasulallah? diye sordum. 
Ş öyle dedi: Ummetimden bir ordunun deniz ortas ında, hükümdarlar ın 
tahtlar ına kurulduklar ı  gibi, gemilere binerek Allah yolunda deniz 
savaşı na gittikleri bana gösterildi; ona gülüyorum". Ona sordum: 
Benim de onlar aras ında bulunmam için duâ etsen... ? Hazreti Peygam-
ber ş öyle dedi: Sen de onlardans ın. Bir müddet sonra tekrar uykuya 
daldı . Uyandığı  zaman yine gülümsüyordu. Ona niçin güldü ğünü sor-
dum. Hazreti Peygamber, birincisinde oldu ğu gibi ummetinden baz ı  
mücahidlerin uzun sefere ç ıktıklarının kendisine gösterildi ğ ini söyledi. 
Benim de onlar aras ında bulunmam için dua etmesini istedim; fakat 
duâ etmedi; sen evvelkilerdensin, buyurdu" 1234. 

Bu kavli sunnetin Hazreti Peygambere ruyas ında gönderilmi ş  
bir vahiy olduğunu kabul etmemek mümkin de ğ ildir. Nitekim ona 
gösterilen bu iki askeri sefer, vefat ından sonra gerçekle ş miş  ve Hicretin 
28 inci senesinde Ş am Valisi olan Mucaviye taraf ından haz ırlanan bir 
donanma K ıbrıs'ı  fethetmek için yola ç ıkmış tır. Adaya ç ıkanlar ara-
sında, kendisinin de mücahidler aras ında bulunmas ı  için Hazreti Pey-
gamberin duâ etmesini isteyen Umm Haram da bulunuyordu; bu 
muhterem kadın adaya ç ıktıktan sonra orada ş ehid dü şmüş tür. 

Hazreti Peygamberin i ş aret etti ğ i ikinci sefer ise, Hicretin 52 nci 
senesinde ç ıkılan İ stanbul seferidir. Bilindi ğ i gibi bu seferde müslüman- 

1233. Bkz. 	 ŞalAt, I. 132; Muslim, Ş ahiti, T. 425. 

1234. Hadis için bkz. el—BubrırI, Şahiti, III. 232; Muslim, Şahiti, III. 1519. 
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lar İ stanbul surları  önüne kadar gelmi ş lerdir. Me şhur sahabl Ebn 
Eyyilb el—En ş 'a'ri burada ş ehıcl düş müş  ve defnedilmi ş tir. 

<Ali İbn Ebi Plib anlatı r: "Bir gün Baki'u'l—Garkad mezarl ığı nda 
bulunuyorduk. Yanımıza Hazreti Peygamber geldi ve oturdu; biz de 
etrafına oturduk. Elinde bir dal parças ı  vardı . Ba şı nı  eğdi ve düşünceli 
bir ş ekilde yere sopa ile çizgiler çizme ğ e baş ladı . Sonra ş öyle buyurdu: 
Sizden hiçbir kimse, yarat ılmış  hiçbir nefis yoktur ki, Allah, onun 
cennetteki ve cehennemdeki yerini yazmam ış  olsun; ş aki veya sacid 
olduğu takdir edilmemi ş  bulunsun... ,,1235 

Bu hadisin de (yahut kavli sunnetin), Hazreti Peygambere, daha 
önce örneğ ini açıkladığı mız ilham yolu ile gelmi ş  bir vah ıy olduğunu 
düş ünebiliriz. 

Zikretti ğ imiz bu bir kaç örne ğ i daha da ço ğaltmak mümkindir. 
"Peygamber havadan konu ş maz. Onun sözleri kendisine vahyedilmi ş  
vahıyden ba ş ka bir ş ey değ ildir" 1 "6  meâlindeki âyetin de delâlet etti ğ i 
gibi bunların hepsi birer vah ıydir. Bir k ısmı  Cebra'il vas ıtas ıyle ge-
tirilmiş tir; bir k ısmı  da yine baş tarafta zikretti ğ imiz başka bir âyetin 
delâletiyle -- ilham veya ruya yolu ile vahyedilmi ş tir. Bu bak ımdan 
sunnet de vahıydendir. Ne var ki onu Kur'âm Kerimden ay ıran önemli 
bir hususiyet vard ır. Kur'ân, lafı z ve manâ olarak vahyedilmi ş tir. Bu 
sebeple Hazreti Peygamberin, Kur'ân ın lafızlarında, tek bir harf de 
olsa, de ğ iş iklik yapmağa hakkı  ve salâhiyeti yoktur. Çünkü Kur'ân, 
bütün harfleri ve bu harflerin s ıralanı p meydana getirdikleri bütün ke-
lime ve cümleleriyle Allah kelâm ıdır. Hazreti Peygamberin, Peygamber 
olarak Kur'ân kar şı sındaki görevi söz ve manâ olarak kendisine ne 
vahyedilmiş  ise onu oldu ğu gibi insanlara duyurmak ve kendisine ve-
rilen bilgi derecesinde manâlar ım aç ıklamak, tefsir etmektir. 

Vahıyden oldu ğunu söylediğ imiz sunnet ise, Hazreti Peygambere 
yalnızca manâ ile vahyedilmi ş tir. Bu manây ı  ifade edecek harf ve keli-
meleri, yani lafızları  sıralamak, yahut vah ıy fiili bir davranışı  gerektiri-
yorsa onu fiilen yapmak, Hazreti Peygamberin i ş idir. Bu sebepten, 
manâ Allah Ta'âlâya ait olsa bile söz ve fiil Hazreti Peygamberindir 
(bkz. Sunnet). 

Açıklamaya çalış tığı mız bu esaslar çerçevesi içinde, Kur'ân ve 
Sunnei, valiye müstenid olmalar ı  dolayı sıyle islânı  dininin baş lıca iki 
kaynağı nı  te şkil ederler. Ancak, burada i ş aret edilmesi gereken bir hu-
sus vardır; o da şudur: Kur'ân, Allah' ın muhafazas ını  bizzat tekeffül 

1235. Hadisin tam metni için bkz. 	 Ş ahab, VII. 212; Muslim, Ş alt,[11, IV. 2039. 
1236. Neem sresi, 3-4. 
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etmesi dolay ısıyle, tek bir harfine bile halel gelmeden zaman ımıza kadar 
nakledilmiş  ve kıyamete kadar da öylece nakledilecektir Sunnet ise, 
Kur'an derecesinde muhafaza edilememi ş , zamanla aras ına sunnetten 
olmayan yabanc ı  unsurlar karış mış tır. Hadis uleması , ortaya koyduk-
ları  usul ve kaidelerle bu unsurlar ı  gerçek sunnetten ay ırmayı  gaye 
edinmişler ve bu çalış malarında büyük ölçüde muvaffak olmu ş lardır 
(bkz. 

VAŞ IYYET— Ş eyhin, rivayet etti ğ i bir kitab ı , ölümünden veya 
seyahata ç ıkmazdan önce birisine va şı yyet etmesi manas ında kullan ı -
lan bu tabir, hadis tahammul yollar ından birini te şkil eder. Muhammed 
/bn Sirin ve Ebü Rı labe gibi seleften baz ı  imamlar, va şı yye yolu ile 
alınan hadislerin rivayetini tecviz etmi ş ler; el—Razi <Iyaz da, kitab ın 
verilmesinin, iznin bir çe ş idi, arz ve munâvelenin bir benzeri oldu ğunu 
söylemi ş , hatta Nama yak ın bir tahammul ş ekli olduğunu ileri sürmü ş -
tür1237 . Ibnu's— Ş alah ise, bu görü ş e itiraz ederek, va şıyyetin ve 
munâveleye benzetilmesinin do ğ ru olmad ığı m söylemekle beraber 123 ', 
vasıyyeti, bir ba şka tahammul yolu olan vidide'den üstün görenler de 
vardı r"39 . 

Ebü R ılabe (Ö. 104), kitaplar ını  Eyyüb es—Sahtiyani (Ö. 131) ye 
va şı yyet etmi ş tir. Ancak Eyyüb, bu kitaplar ı  rivayet edip etmemek 
hususunda Muhammed İ bn Sirin'in görüşünü sormu ş , o da önce "evet" 
demiş , sonra da "sana ne rivayet et, derim, ne de etme derim" diyerek 
onu muhayyer b ırakmış tır. Bununla beraber Eyyüb'un bu kitaplar ı  Ebü 
R. ılabe'den daha önce i ş ittiğ ini, fakat h ıfzetmedi ğ i için rivayeti husu-
sunda Muhammed Ibn Sirin'in görü ş ünü sorduğunu söyleyenler de 
olmu ş tur. Bu haberleri nakleden el—Ba ğdadi ise, -vasiyet hak-
kındaki görüşünü ş öyle aç ıklamış tır: "Bir alimin kitaplar ını  bir adama 
vasiyet etmesi ile, alimin ölümünden sonra, o adam ın, onun kitaplar ını  
satın almas ı  aras ında hiçbir fark yoktur. Bu sebeple adam ın o kitaplar-
dan rivayet etmesi, ancak viceide yolu ile caiz olabilir. Idrak etti ğ imiz 
bütün ilim ehli bu görü ş tedir" 1240. 

VAZ<— Lugatta isgat etmek, iftira ve ihtilâk etmek, uydurmak 
manalarma gelen vazt, hadis ıstılahında, Hazreti Peygamber taraf ın-
dan söylenmemi ş , onun ağ zından çıkmamış  bir sözü hadise benzete-
rek ona isnad ve hadismi ş  gibi ondan rivayet etmektir. Hazreti Peygam- 

1237. Bkz. el—lindıc, s. 115. 

1238. Bkz. 	 s. 157. 

1239. Es—Suyüti, Tedrib, s. 281. 

1240. Bkz. 	 s. 352. 
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ber, mutevâtir derecesinde rivayet edilen "her kim, kas ıdlı  olarak benim 
üzerime yalan söylerse cehennemdeki yerine haz ırlansm"1241 hadisi 
ile, hadis vaze ını  haram k ılmış , hattâ "her kim yalan oldu ğu bilinen bir 
hadisi bana isnad ederek rivayet ederse, o kimse yalanc ılardan biri 
olur"" hadisi ile de, yalan olan bir hadisin rivayetini bile kötülemi ş  
olmasına rağmen, Islam tarihinin oldukça erken bir devrinde hadis 
vazcı  baş lamış  ve ileriye do ğ ru çe ş itli sebeplerle giderek yaygınlaş -
mış tır. 

Hadis yaz(' ne zaman ba ş lamış tır? Bu konuda Fecru'l—Islaın 
müellifi Ahmed Emin' 243, biraz önce zikretti ğ imiz ilk hadisin vürüd 
sebebi olarak Hazreti Peygamberin hayat ında ortaya ç ıkmış  yaz' iş ini 
ileri sürerse de, bu iddias ını  isbat etmek için herhangi bir delil ortaya 
koymaz. Muhtemelen o, baz ı  münafıkların sahte davranış larını , yahut 
yalan sözlerini gözönünde bulundurarak böyle bir görü şü benimsemi ş  
olabilir; fakat bunlar ın, daha sonraki devirlerde gördü ğümüz mevzû 
hadislerle uzaktan veya yak ından ilgileri, yahut benzerlikleri yoktur. 

Hadis vaz`mın baş langı cı  hakkında bilgi verebilecek ve daha inan-
dırı cı  olabilecek deliller vard ır. Bunlardan birisi, hadis rivayetinde 
isnad tatbiki ile ilgili Muhammed İ bn Sirin'in bir sözüdür. İ bn Sirin 
ş öyle der: " İ lk zamanlar isnad sormuyorlard ı ; ne zaman ki fitne zuhur 
etti; bize kendilerinden rivayet etti ğ iniz kimselerin isimlerini söyleyin, 
demeğe baş ladı lar. Ehl—i sunnetten olanlara bak ıyorlar ve hadislerini 
alıyorlar; ehl—i bid'attan olanlara bak ıyorlar, onların hadislerini de 
terk ediyorlard ı"1244. 

Hicri 110 senesinde vefat eden İbn Sirin'den nakledilen bu söz, 
hadis rivayetinde isnad tatbikinin fitne ile ba ş ladığı nı  göstermektedir. 
Rivayette isnad tatbiki, hiç ş üphesiz, hadisleri garanti alt ına almak 
ve sahtelerinden korumak gayesine matuf olmak gerekir.. Çünkü 
isnadın kullanılmas ı , hadisi rivayet eden ravilerin her yönden bilinme-
lerini gerektirir. Nitekim İ bn Sirin, bunu, yukar ıdaki sözünde belirt-
miş  ve "ehl—i sunnetten olanlar ın hadislerinin ahndığı m, bidcat ehlinden 
olanların hadislerinin ise terkedildi ğ ini" söylemiş tir. Slı fyan es—Sevri 
(o. 161) nin "râviler yalana ba şvurunca biz de onlar için tarihi kul-
landık" sözü dC1245  bunu teyid eder. Buna göre şu gerçek aç ık bir ş ekilde 

1241. Hadisin bazı  rivayetleri için bkz. 	 Şahiti, I. 35; Muslim, Ş ahiti, IV. 2298. 
1242. Bkz. Muslim, Ş ahiti, I. 9. 
1243. Bkz. adı  geçen eser, s. 210-211. 

1244. Bu haber için bkz. Muslim, Şahiti (mukaddime), I. 15; İbn Ebi Wı tim, Kitabu'l—cerk 
ve't—tdeltl, I. 1, 28; el—ljatib el—Bağdi, el—Kifc7ye, s. 122. 
1245. El—kjatib el—BagdAdI, el—Kifiiye, s. 119. 
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anlaşı lmaktadır ki, rivayetlerde isnad kullan ılmas ına, fitne ile birlikte 
baş layan yaz` (hadis uydurma) faaliyeti sebep olmu ş tur; çünkü fitne, 
dahili karışı klık, isyan ve insanlar ın birbirlerini öldürmelerine kadar 
varan kavga demektir. Filhakika <Osmn İbn 'Affn.' ın hilâfetinde böyle 
bir karga ş alık olmuş , `Osman ş ehid edilmi ş tir. Onun yerine halife seçilen 
<Ali İbn Ebi TMlib zaman ında bu kar ışı klık daha ş iddetlenmi ş  ve bilin-
diğ i gibi, Hazreti Peygamberin e ş i <. -İk'i ş e ve taraftarlar ı  ile <Ali ve ta-
raftarlar ı  aras ında Basra civar ındaki çöllerde Islam tarihinin "Cemel 
Vak<ası" denilen me ş hur çat ış ması  meydana gelmiş , tanınmış  bazı  
sahabiler bu çatış mada ş ehid düşmüş lerdir. Buna benzer ba şka bir çatış -
ma, daha sonralar ı , yine <Ali ve taraftarlar ı  ile Ş m valisi olan Mu'aviye 
ve taraftarlar ı  aras ında Şı ffin'de olmu ş tur. Bunun neticesi, <Ali hilafet-
ten uzakla ş tırılmış , onun yerine M ıleviye'ye bey<at edilmi ş tir. Fakat 
Islam' ın daha birinci yar ı sında ortaya ç ıkan fitnenin en büyük ve en 
önemli neticesi, müslümanlar ın fırka ve hiziblere ayr ılmaları dır. Nite-
kim Mu<viye'ye bey'at edilmesinden sonra, bir tarafta hilâfetin <Ali-
nin hakkı  olduğu ve Mu%viye'nin onu gasbetti ğ i görü ş üne sahip ola-
rak 'Ali etrafında ş i<a adıyle bir hizib te ş ekkül ederken, di ğer tarafta, 
hilafeti M ıı `viye'ye t eslim etti ğ i için 'Ali'ye kar şı  hurile eden, fakat 
Mu<viye'ye de kar şı  olan iı avdric fırkas ı  ortaya ç ıkmış tır. Bunları , 

zamanla, kendi aralar ındaki bölünmeler takip etmi ş , ayrı ca müdafa 

ettikleri itikadi görü ş ler dolayı sıyle, o zamana kadar müslümanlar ın 

sahip oldukları  görüş lerden ayrılan Cebriye, Kaderiye, Murci'e, Mute-
zile gibi akaid mezheblerinin ortaya ç ı ktığı  görülmüş tür. 

Bir taraftan siyasi, di ğer taraftan itikadi f ırka ve mezheblerin 
doğuşu müslümanlar aras ındaki mücadeleyi ş iddetlendirmi ş , her fırka 
ve mezheb, kendi görü şünde hakl ı  olduğunu ileri sürerken muhalifini 
tekfir etmekten de çekinmemi ş tir. Böyle ortamlarda insan ın kendisi için 
haklı lık, başkaları  için ise haktan uzak olmak iddias ı , ancak güvenile-
bilir bir delil bulunmas ı  halinde kuvvet kazan ır. Eğer iddia dini bir 
mahiyet arzediyorsa, ona kuvvet kazand ıracak delilin de dini olmas ına 
bilhassa dikkat edilir. Islam' ın ba ş langıcında ortaya ç ıkan bu fırka ve 
mezhebler ş üphesiz dini bir hüviyete sahip bulunuyorlard ı  ve delilleri 
de — bulabildikleri nisbette — Kur'ân âyetlerine ve Hazreti Peygam-
berden rivayet edilen hadislere dayan ıyordu. Fakat ş uras ını  unutmamak 
gerekir ki, bir görü şün hem müdafii, hem de muar ızı  için bu iki kaynak-
tan birer delil bulmak imkan ı  yoktur. Hele o görü ş  Islam dinine tam 
manası  ile ayk ırı  ise, hiçbir taraftar onu teyid eden bir nass bulamaz. 
İş te böyle hallerde, taraftar ın, hikmetli, kendi görü ş üne uygun bir söze 
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hadis süsü vermesi ve böylece görü ş ünü bununla teyid ve takviye etmesi 
iş ten bile değ ildir. 

İş te, yukar ıda zikretti ğ imiz Muhammed İbn Sirin'in hadis rivayetin-
de isnad kullan ılmasının fitneden sonra ba ş ladığı nı  ifade eden sözlerini 
bu aç ı dan değerlendirmek gerekir. Fitneden sonra ortaya ç ıkan çeş itli 
fırkalar, kendi görü ş lerine destek olabilecek dini bir nassa ihtiyaç duy-
dukları  zaman hadis vaz<ma ba şvurmu ş lardır. Buna kar şı lık hadisçi-

ler de, Hazreti Peygamberin hadislerini onlar ın tasallutundan koru-
mak için, hadis rivayet edenlere rivayet ettikleri hadisleri kimlerden 
aldıklarını  sormaya ve ilk kayna ğ a inmeye ba ş lamış lardı r. 

İ slam tarihinde hadis vaz< ımn, bu fırkalarm zuhuru ile ba ş ladığı nı  
teyid eden çe ş itli haberler vard ır. Bu haberlerden birisi, bilhassa ş i-

anın tanınmış  imamlar ından olan Neheu'l—beldğ a ş ârihi İbn Ebil-1-.1a-
did'e aittir ve aç ık yürekle ortaya konmu ş  bir itiraf say ı lı r. İbn Ebil-

liadid ş öyle der: "Bil ki, faziletlerle ilgili yalan hadislerin asl ı  ş ica yö-

nünden gelmiş tir. Onları  hadis vaz`ma sevkeden âmil has ımlar ımn düş -

manlığı  idi... Ne zaman ki Bekriyye ş ican ın bu faaliyetini gördü, on-
lar da kendi imamlar ı  hakkında ş i<anın hadislerine mukabil başka ha-

disler vazettiler"i 246 . 

İbn Teymiye'nin ibnul—Cevzi'den naklen zikretti ğ i ş u sözler de, 
İ bn Ebil—I-Jadid'in görüş ünü teyid eder: "`Ali'nin faziletleri ile ilgili 
sahih hadisler çoktur; fakat râfıziler bunlarla yetinmemi ş , uydurabil-
dikleri kadar hadis uydurmu ş lardır"1247. 

<Abdurrahman İ bn Medi (O. 198) ile Mâlik İ bn Enes (O. 179) ara-
sında geçen şu konuş ma, aynı  konuda dikkata ş ayandır. <Abdurrahman 
M'âlik'e ş öyle der: "Yâ El ı â <Abdillah! Biz sizin beldede (Medine'de) 
dörtyüz hadisi ancak k ırk günde i ş ittik. Burada (`Irak'ta) ise bunlar ın 

hepsini bir günde i ş itiyoruz ?". Mâlik ona ş u cevab ı  verir: "Y â <Abdar-
rahman! Sizin darphaneniz bizde ne gezer. Öyle bir darphane ki, gece 
basıp gündüz de ğı tıyorsunuz"' 248. 

`Abdurrahman İ bn Mehdi, Basrah me şhur bir imam olup Mülik'in 
talebelerindendir. Medine'de hadis i ş itmenin güç olduğunu, `Irak'ta 

ise insan ın kısa zamanda pek çok hadis i ş itebileceğ ini söylediğ i zaman, 
Mâlik (Irak' ı  darphaneye benzetmi ş  ve para bas ıhr gibi burada hadis 
vazedildi ğ ini söylemek istemi ş tir. Mâlik'in <Irâk hakk ındaki bu görüşü, 

1246. Bu haber için bkz. Ş erluz Nehci'l-beltiğ a, III. 26-27. 

1247. Ez-Zehebi, el-Munteldı  min Minh&i's-Sunne, s. 48. 

1248. Aynı  eser, s. 88. 
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oranın, ş icamn merkezi olmas ı  dolayı sıyledir. Hadisleri ilk defa tedvin 
etmekle ş öhret kazanan İ mam İ bn Ş ihab ez—Zuhri (Ö. 124) nin "e ğ er 
Ş ark taraf ından bilmediğ imiz ve kabul etmedi ğ imiz bir takı m hadis-
ler gelmemiş  olsaydı , ne bir hadis yazard ım, ne de yaz ılmasma izin ve-
rirdim" sözünde 1249  zikredilen " Ş ark tarafı " ile kasdedilen yer de yine 
`Irak't ır ve ez—Zuhri bu sözü ile mevzi hadislerin buradan yay ılmağ a 
baş lad ığı nı  belirtmek istemi ş tir' 25°. 

Ş î`a tarafından ba ş latı lan hadis yaz'', umumiyetle, 'Ali'nin ve Ehl—i 
Beytin faziletlerini ve dolay ı sıyle hilâfetteki haklar ını  isbat etmek gaye-
sine matuf idi. Mevzüât kitaplar ında bunun çe ş itli örneklerini görmek 
mümkindir. Mesela: 

"Melekler, bana ve 'Ali İ bn Ebi Talib'e yetmi ş  sene duâda bu-
lundular. Ldilithe illa'llah ş ehadeti arzdan semaya, ancak, benden 
ve 'Ali'den yükselir 125 °. 

"`Ali'ye bakmak ibadettir" 1252. 

"('Ali'ye hitaben) sen ve ş ican cennettedir"" 53 . 

"K ıyamet günü, Allah, bana ve 'Ali'ye diyecektir ki: Sizi sevenleri 
cennete, size dü ş man olanlar ı  da cehenneme sokun" 1254. 

"( İ bn Mes'üd'tan:) Cin taifesinin Hazreti Peygamberi ziyaret 
ettiğ i gece onun yanında idim. Ölümün kendisine haber verildi ğ ini söy-
ledi. Halife tayin et, dedim. Cevap vermedi. Bir saat sonra ayn ı  sözü 
tekrarlad ım. Yine, halife tayin et, dedim. Kimi? diye sorunca, 'Ali İ bn 
Ebi Talib'i, diye cevap verdim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ş öyle 
buyurdu: Nefsim yed—i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, ona 
itaat ettikleri zaman hepsi cennete girer' 12". 

Ş ica, 'Ali hakk ında bu çe ş it rivayetleri müslümanlar aras ında 
yayarken, ş icaya kar şı  hiç de sempati beslemeyen ve hattâ onlarla mü-
cadelenin zorunlu oldu ğuna inanan Emevi taraftarlar ı  da, Mu'aviye'- 
nin cAli'den hiç de a ş ağı  olmadığı nı  isbat etmek gerekti ğ ini hissetmi ş  

1249. El-tIatib el-Ba ğdüdi, Takyt ılu'l-`11m, s. 107-108. 
1250. Bu konuda daha geni ş  bilgi için bkz. Talât Koçyi ğ it, İbn Ş ihdb ez-Zuhri (Iblhiyat Fakül-

tesi Dergisi 1976), XXI. 69 vd. 

1251. Ibnu'l-Cevzi, Mergrı ciit, I. 340-341. Açıklandığı na göre hadisin râvisi cAbbüd İ bn `Abdi' ş -

Samed gulat-ı  ş l'adandır ve rivayet etti ğ i hadislerin hepsi `Ali'nin faziletleri ile ilgilidir. Keza 

bkz. ez-Zehebi, Mizdnu'l-i, 1-1.`tidöl, II. 369. 

1252. Es-Suyüti, el-LeVı li'l-maşnft`a, I. 489. 

1253. Aynı  eser, I. 379. 

1254. Aynı  eser, I. 391. 

1255. Ibnu'l-Cevzi, Met ı .pi` <it, I. 346. 
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ve onlar da Mutaviye hakk ında hadis uydurma ğ a ba ş lamış lardır. Bun-

lardan bir kaç örnek de ş öyledir: 

"Cibril (a.s.) bana altundan bir kalemle indi ve dedi ki: cAliyyu'l-
A<la sana selam ediyor ve diyor ki: Habibim, sana, Mu'aviye İbn Ebi 
Sufyan'a verilmek üzere Ar ş 'ımın üstünden bir kalem gönderdim; 
bunu ona ula ş t ır ve bu kalemle Ayetu'l—Kursi'yi yazmas ım, hareke-
lemesini ve noktalamas ım emret; zira ben, onun yaz ıldığı  saatten k ı -

yamet gününe kadar Ayetu'l—Kursryi okuyanlarm adedi kadar Mu-
<aviye'ye sevab yazd ım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, yan ında 
bulunanlara Mu<aviye'yi bana kim getirecek ? dedi. Ebü Bekr kalkt ı  
ve biraz sonra onu elinden tutup getirdi. Selâmla ş t ılar. Hazreti Peygam-
ber Mu'aviye'ye: Ya Eba <Abdirrahman, bana yakla ş , dedi. Mu'aviye 
yaklaş t ı . Hazreti Peygamber kalemi ona verdi ve ş öyle dedi: Ey Mucavi-
ye, bu, Rabb ımın yetu'l—Kursryi yazman için Ar ş 'ının üstünden sana 
hediye ettiğ i kalemdir. Kendi hatt ınla yazacaks ın, harekeleyip nokta-
layacaks ın ve bana arzedeceksin. Sana bu kalemi verdi ğ inden dolayı  
Allah'a hamd ve şükr ederim" 1256. 

"Allah katında güvenilir olan üç kiş i vardır: Cibril, ben ve Mu<avi-
ye"1257 .  

"Allah, vahyini, gökte Cibril'e, yerde de Muhammed (s.a.s.) e ve 
Mu<aviye İ bn Ebl Sufyan'a emanet etti"° 258 . 

"Rasulullah (s.a.s.) Mu'aviye'ye bir ok verdi ve: Bunu cennette 
bana iade edersin, dedi"° 259 . 

Emeviler adına bu çe ş it hadisler vazedilip yay ılırken, Emevilerle 
hilafet kavgas ına giriş en ve ikinci Hicri asr ın ilk yarı sında idareyi ele 
alarak yeni bir , devlet kuran <Abbas o ğullar ı  da hadis vaz<1 yarışı nda 
geri kalamazlard ı  ve onlar ın da hilafette hak sahibi olduklar ını  isbat 
edecek delilleri bulunmah idi. Gerçekten Abbas! taraftarlar ı  bu çe ş it 
deliller bulmakta güçlük çekmediler. İş te onlardan bir kaç ı : 

"(<All'den nakledilmi ş tir:) Hazreti Peygamberin yan ında bulunu-
yorduk ki 'Abbas İbn `Abdi'l—Muttalib ç ıkageldi. Hazreti Peygamber 
onu görünce ş öyle dedi: Bu, 'Abbas İbn `Abdi'l—Muttalib, benim hem 
babam, hem amcam, hem de vasim ve varisimdir" 1260. 

1256. Aynı  eser, II. 15-16. 

1257. Ayni eser, II. 17. 

1258. Ajrnı  yer. 
1258. Aynı  yer. 

1259. Aynı  yer. 
1260. Aynı  eser, II. 31. 
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"(İ bn <Abbas'tan:) Hazreti Peygt-mber, 	İbn Ebi' Talib'in de 
bulunduğu bir s ırada (Abbas'a ş öyle dedi: Mülk (hükümdarl ık), oğ ul-
larında olacakt ır. Sonra <Ali'ye döndü ve ona da ş öyle hitap etti: Senin 
oğullarmdan hiçbiri buna sahip olamayacakt ır"1261. 

" İş te bu ((Abbas), R.urey ş 'in en cömerdi ve en büyük hamisi, k ırk 

halifenin babas ı dı r. Es—Seffâh, el—Man ş ür ve el—Mehdi onun oğullar ın-

dand ır. Ey amca, Allah bu i ş i benimle ba ş lattı , senin o ğullarmdan biri-

siyle sona erdirecektir"° 262 . 

Müslümanlar aras ındaki siyasi ihtilâflar vazedilen bu çe ş it hadis-

lerle körüklenip ş iddetlendirilirken, ortaya ç ı kan baz ı  itikadi mezheb-
ler de, sahip olduklar ı  İ slam dışı  inançlarını  teyid edebilmek için hadis 
vaz<ından faydalanma yolunu tutmu ş lardır. Mesela bunlardan birisi 
olan ve birinci asr ın ikinci yar ı sında ortaya ç ıkmış  bulunan Murci'e, 
iman ile ameli birbirinden ayırmak ve masiyetin imana zarar vermeye-
ceğ i ve dolayı sıyle imanda artma ve eksilme olmayaca ğı  görüşünü 
benimsemekle ş öhret kazanmış  bir mezhebtir. Bu görü şü teyid eden ve 
hadis süsü verilen bir tak ı m sözlerin bu mezheb taraftarlar ınca vaze-
dildiğ ine ş üphe yoktur. Bu sözlerden bir kaç ı  ş öyledir: 

"Her kim iman ın art ıp eksildiğ ini iddia ederse, (bilsin ki) artmas ı  
nifak, eksilmesi ise küfürdür. Böyle kimseler, e ğer tövbe ederlerse ne 

alâ; aksi halde boyunlar ını  kı lıçla vurunuz. Bunlar Rahman (olan Al-
lah' ın) düş manları dır. Allah' ın dinini parçalam ış lar, küfre intisab et-

miş ler ve Allah'a muhas ım olmuş lardır. Allah yeryüzünü bunlardan 

temizlesin. Haberiniz olsun ki, bunlar ın namazlar ı  da, zekât ve hac-

ları  da makbul değ ildir. Haberiniz olsun ki, bunlar ın dini de yoktur. 

Rasülullah (s.a.s.) onlardan uzakt ır; onlar da Rasalullahtan"i 2". 

"S4if heyeti Hazreti Peygambere gelip iman ın art ıp eksilmesi 

hakkında bir sual sormu ş , Hazreti Peygamber de onlara ş öyle demi ş tir: 
Hayır (ne artar ne eksilir). Artmas ı  da eksilmesi de küfürdür". 1264 .  

1261. Ayrıl eser, II. 35. 

1262. Aynı  eser, II. 37. 

1263. Aynı  eser, I. 133. lbnu'l-Cevzi bu hadis hakk ında ş u açıklamay ı  yapar: Hadis vazedil-

miş tir ve râvisi Muhammed Ibnu'l-Kas ım q-Talkanrnin mevzilat ındandır. El-Hakim'in belirt-

tiğ ine göre bu ş ahıs murci'e reislerindendir; mezhebleri ad ına hadis vazederdi. 

1264. Aynı  eser, I. 131. Ebü Intim tim Il ıbban'a göre hadisin râvisi Ebü Mu-Wel-Hakem ibn 
cAbdillah, sunene dü ş man, murci'e reislerinden "kezzab" (yalanc ı) bir kimsedir. Keza bkz. 

ez-Zehebi, Mizönu'l-i`tidia, I. 574. 
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"İ man kavildir; amel onun ş eraiidir; artmaz ve eksilmez"° 26'. 

"Ş irk ile birlikte hiçbir ş ey fayda vermedi ğ i gibi, imanla birlikte 

hiçbir ş ey zarar vermez" 1266. 

Murci'e, görü ş lerini, vazettikleri bu çe ş it hadislerle teyide çal ışı r-

ken, onların muhalifleri de murci'eyi ve görü ş lerini kötülemek için hadis 

vazetmekten geri kalmam ış lard ır. Bunlar için de bir kaç misal vere-
biliriz: 

"Bir mürci'i, yahut bir kaderi ölüp de defnedilse, üç gün sonra 
kabirleri aç ıldığı nda kıble cihetinden dönmü ş  olduklar ı  görülür'91267. 

"Rasülullah (s.a.s.) a murci'e hakk ında sorulduğu zaman ş u cevab ı  
verdi: Allah murci'eye lanet etsin. Bunlar öyle bir kavimdir ki, amelsiz 
iman üzerinde konu ş urlar; salât, zekât ve hacet farz saymazlar. Bunlar 
yapı lırsa iyidir; yap ılmazsa bir ş ey laz ım gelmez, derler"u". 

" İ man kavl ve ameldir; artar ve eksilir" 1269. 

Mutezile mezhebi, Allah' ın sıfatlar ı  hakkında getirdi ğ i tactil ak ı -

desi ile de ş öhret kazanmış tır. Bu akidenin bir neticesi olarak Kur'an' 
Kerimin mahlük oldu ğu görü ş ünü ileri sürmüş  ve Halife el-Me'mün-

un bu mezhebi devletin resmi mezhebi olarak ilan etmesinden sonra da 
onun yard ımı  ile müslümanlar ı  bu görü ş e davet etmi ş tir. Halife el-

Me'mün, önce müslümanlar ın ileri gelen imam ve fakihlerinin ikrar ını  
almak maksad ıyle, baş ta Ahmed İ bn Hanbel olmak üzere bir çok tan ın-

mış  kimseye davetiye ç ıkarmış  ve onlar ın Kur'a= mahlak oldu ğunu 

ikrara ça ğı rmış , fakat müsbet bir cevap alamam ış t ır. El-Me'mün'dan 

sonra yerine geçen karde ş i el-Mdta şı m (Ö. 227), daha sonra onun o ğ lu 

el-Va ş ilF zamanlarında, tı alku'l-Kur'an inanc ını  ikrar etmeyen imam-

lara i şkence edilmi ş , fakat yine de bir netice al ınamamış tır. Tarihte 

1265. Ibnu'l-Cevzi, Mevzil'iit, I. 133; es-Suyilti, el-Le'lili'l-mak ınfı `a, I. 39. Ez-Zehebi 

ziinu'l-i`tidül, I. 106-108), hadisin râvisi Ahmed İ bn (Abdillah İbn Wılid el-Cuveyböri hakk ında 

geniş  bilgi verir ve onun Muhammed İbn Kerröm' ın isteğ i ile hadis vazetti ğ ini, sonra da İ bn 

Keriam'ın bu hadisleri kendi kitaplarmda nakletti ğ ini söyler. 'bn Il ıbbön onu "deceül", en-
Nestl'i ve ed-Dörakutl de "keurıb" olarak tavsif etmi ş lerdir. Yukar ıdaki hadis de İ bn Kerrrım 

için vazettiğ i sözlerdendir. 

1266. Ibraı 'l-Cevzi, Mevzf ıcEıt, I. 136. Bu hadis, murci'enin, "mas ıyet (günah' gerektiren amel-

ler) imana zarar vermez" görü şünü teyid için Mun ı ir İ bn Ziyrid et-Trı 'l tarafından uydurul-

muş  bir sözdür. Et-ral "kezzab" olarak bilinen kimselerdendir. Bkz. ez-Zehebi, MIziinu'l-

fctickil, IV. 181. 

1267. Ez-Zehebl, 1111.ilı nu'l-i <tideil, IV. 145. 

1268. /bnu'l-CevzI, Mevzii`rı t, I. 276-277; es-Suyüti, el-Le'üli'l-maşnrea, II. 262. 

1269. Ibnul-Cevzi, MevA`rtt, I. 130; es-Suyiiti, el-Le'iili'l-maş naca, I. 37. 
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“milıne“ adıyle ş öhret kazanan bu hadiseler mutezilenin tam bir ba ş ar ı -
sı zlığı  ile sonuçlanmış tır' 270 . 

Mutezilenin, İ slami hiçbir de ğeri olmayan tı alku'l-Kur'an inanc ını  
müslümanlara zorla kabul ettirme ğ e kalk ış maları , bunun için de insan-
lık dışı  yollara ba şvurmalar ı , büyük tepkilere yol açm ış tır. Bazı  müs-
lümanlar devlete kar şı  harekete geçme te ş ebbüsüne giri ş irken, baz ı -
ları  da, yine Hazreti Peygamberin hadislerinden medet ummu ş lar ve 
yukarı da örneklerini gördü ğümüz hadisler gibi, tepkilerini Hazreti 
Peygamberin a ğ zından dile getirme ğe çalış mış lardır: 

"Her kim Kur'a= mahliik oldu ğunu söylerse kafir olur" 127 '. 

"Göklerde ve gökle yer aras ında, Allah ve Kur'ân müstesna, her 
ş ey mahlatur; Kur'ân onun kelâm ı dır; her şey onunla ba ş lamış  ve 
,O'na dönecektir. Ümmetimden baz ı  kimseler ç ıkıp Kur'a= mahlûk 
olduğunu söyleyeceklerdir. Her kim bunu söylerse Allah'a küfretmi ş  
olur. Böyle söyleyen kimseyi kar ı sının hemen bo ş aması  laz ımdır; çünkü 
mü'min olan bir kadının kâfir bir erke ğ in taht- ı  nikahında bulunmas ı  
caiz değ ildir; meğer ki kad ın, aynı  sözü kocas ından evvel söylememi ş  
olsun""72 . 

"Kur'an Allah' ın kelâmı dır. Halık da de ğ ildir, mahlük da. Kim 
bundan başka bir ş ey söylerse kafirdir"L". 

Hadis 	örnekleriyle birlikte aç ıkladığı mız bu minya' üzere 
devam edip gitmi ş tir. Fakat hadis ulemas ı , Hazreti Peygamberin hadis-
'erini korumak ve sahtelerinden ay ırmak için çe ş itli usill ve kaidele-
leriyle hadis ilmini geliş tirmiş ler, hadis rivayetinde isnad üzerine titizlikle 
eğ ilerek, hadis râvilerini teker teker kontrolleri alt ına almış lar ve yalan-
cı larla ş iddetli bir mücadeleye girmi ş lerdir. Bugün, sahih hadis kitap-
larından ayr ı  olarak telif edilmi ş  mevzû' at kitaplar ı  ve bunları  vazeden-
lerin tesbit edilmi ş  isim listeleri, hadis ulemas ımn bu mücadeledeki 
baş arılarının en aç ık delilleridir (Kimlerin hangi maksatlarla hadis 
vazettikleri hususunda ayr ı ca bkz. Mevzâg). 

VAllA`UN YMAcU - Hadis ravilerinin cerhinde kullanılan ve 
bir ravinin hadis vazetti ğ ine delâlet eden bu tabir, cerhin en ş iddetli 
ş ekillerinden biri sayıhr. Yaz? ac kelimesi, fa`cil vezninde olup yaz' i ş ini 

1270. Bu konuda geniş  bilgi için bkz. Talk Koçyiğ it, Hailisçilerle kelâmalar armandaki mü-

nakaş alar, s. 184-223. 

1271. Ibnu'l-Cevzi, Met4ü`iit, 1.107. 
1272. Aynı  yer. 
1273. Ayn ı  yer. 
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mübalâğ a ile yapt ığı nı  gösterir. Bu mertebede, hadis uyduran bir kimse, 
kezzüb ve decca gibi sözlerle de cerh edilmi ş tir. 

VECEDTU Bİ IJATTI FUL N İ N — VicCıde yolu ile alınan hadis-
lerin naklinde kullan ılan vecedtu biluntt fuldnin tabiri, "fulan kimsenin 
yazdığı  kitapta buldum" manasma gelen bir rivayet sigas ı dır. Sema', 
arz, icaze veya munâvele yolu ile al ınan hadislerin rivayetinde hadde-
şend ve alı beranci gibi tabirlerin kullan ılması  tecviz edilmi ş  olmakla 
beraber, victı de'de sema` veya arz, yahut icazet söz konusu olmad ığı  
için, bu tabirlerin kullan ılmas ı , yalan beyan olmas ı  dolayısıyle tecviz 
edilmemiş tir. Nitekim (Abdullah İ bn Ahmed babas ı  Ahmed İ bn 1Ianbel 
den Musned'i iş itmi ş  ve rivayet etmi ş tir. Fakat ondan i ş itmeden rivayet 
ettiğ i baz ı  hadisler de vard ır ki, bunlar ı  babas ının yazıları  aras ında bu-
lup almış , rivayet ederken de vecedtu fi kitcibi Ebi bih,ntt ı  yedik (ba-
bamın kitab ında kendi elyaz ı sı  ile buldum) tabirini kullanmış t ır (bkz. 
Vicade). 

VEHİ M — İ nsanın yanlış  bir zanna istinaden hataya dü ş mesi ma-
nas ına gelen vehim (vehm), hadiste, ravinin ta (n edilmesine sebep olan 
hallerden biridir. Zira vehim, ravinin mursel veya munkat ı  olan bir 
hadisi muttas ıl olarak, yahutta bir hadisin metnini bir ba şka hadise 
idhal ederek rivayet etmesine sebep olur. Bu bak ımdan vehmin eseri 
olan hata, bazan isnadlarda, bazan da metinde görülür. Ancak /iyi-
nin vehmi her hadiste kolayca anla şı lmaz ve hadisin çok defa sahih 
olduğuna hükmedilir Fakat hadislerin çe ş itli isnadlar ına vak ıf olan 
ve çok tetebbuda bulunan bir hadis imam ı , herhangi bir ravinin  velı -
mini kolayca anlayabilir. Önce sahih olarak rivayet edilen, sonra râ-
visinin vehmi anla şı lan bir hadis, bu vehmin ortaya ç ıkmas ından sonra 
sahih olma vasfını  kaybeder ve illetli bir hadis olur. 

Ya(la İbn `Ubeyd et—Tanafisi, Sufyan es—Sevri'den, Sufyan, (Amr İbn 
Dinar'dan, (Am", İbn (Omer'den, o da Hazreti Peygamberden el—bey-
yicrı ni bi'l—I),tydr hadisini rivayet etmi ş tir. Ancak rivayette Ya(la, vehmi 
dolayısıyle Sufyön' ın ş eyhini (Amr İ bn Dinar olarak zikretmi ş tir. Oysa 
bu isim (Arar İbd Dinar değ il (Abdullah İ bn Dinar'd ır. Nitekim 
Sufyan' ın Ebii Nutaym, el—Firyabi, Mahled İbn Yezid ve diğer ashab ı , 
kendisinden <Abdullah İbn Dinar ismini nakletmi ş lerdir. Bundan anla-
şı lır ki hata, Ya(la İbn clibeyd'in hatas ıdı r ve bu sebeple riv ayeti ınucal-
lel ,dir1274. Ne var ki bu çe ş it ıllet, metne tesir etmeyen ve onu zay ıflat-
mayan bir ıllettir (bkz. (Illet, Mucalle1). 

1274. Es-Suyfiti, Tedrfb, s. 163. Keza bkz. ibnu' ş-Ş aktb, 	 s. 82. 
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Vİ CA DE — Hadis tahammul yollar ından birisi olan vicâde (bkz. 
Tahammul), bulmak manüs ında sonradan türetilmi ş  bir masdar olup, 
ıst ı lahta, bulunan, ele geçirilen bir sahife veya kitaptan, semü`, icazet 
veya munâvele olmaks ı zın hadis alıp rivayet etmektir. 

Sahi& veya kitab ı  ele geçiren kimse, onu yazan kimsenin muas ırı  
olsun veya olmasın, eğer o kitaptaki hadisleri rivayet ederse, vicade 
yolu ile rivayet etmi ş  olur.Bu sebeple rivayetinde vecedtu yahut leara'tu 
bilı agı  fuldnin (fulân ın yazı sı  ile buldum, yahut okudum) tabirini kul-
lan ır. Ahmed İ bn Hanbel'in Musned'inde bu tarzda rivayet edilmi ş  
hadislere çok rastlan ır. O ğ lu 'Abdullah, Musned'i babas ından i ş itmiş  
olmakla beraber, i ş itmedi ğ i ve fakat kitaplar aras ında bulduğu baz ı  
hadisleri de Musned'e almış  ve bunları  naklederken vecedtu fi kitdbi Ebl 
bihcwt yedihi tabirini kullanmış t ır. 

Bu yolla al ınan hadislerin böyle bir tabirle rivayet edilmesi, râvi 
ile ş eyhi (yani kitap sahibi) aras ında inkı ta hükmünün verilmesini 
kolayla ş t ı rır; bununla beraber ittisale de delâlet edebilir. Fakat önemli 
olan, hadisin hangi yolla al ındığı = bilinmesidir. 

Baz ılar ı  vicade yolu ile aldıkları  hadislerin rivayetinde can fuldnin, 
yahut köle fulanun sigalarını  kullanmış lard ır ki bu, İbnu' ş — ş alâh' ın 
da i ş aret etti ğ i gibi1235  çirkin bir tedlis ş eklidir. Çünkü can ve Icale, 
hazan râvinin ş eyhten semâ( ına da delâlet eder ve e ğ er ele geçirdi ğ i ki-
taptan vicade ile rivayet eden râvi, kitap sahibi ş eyhin muas ırı  ise ve 
hattâ ona mülâki oldu ğu bilinirse, onun <an veya kale ile rivayeti ted-
listen ba şka bir ş ey değ ildir (bkz. Tedlis). 

Eğ er râvinin elde etti ğ i kitap, ş eyhin kendi elyaz ısı  değ ilse, bu tak-
dirde, beleğani can fuldnin veya zekere fulanun `an fuldnin gibi tabirler 
kullan ı l ır. 

Vicade ile rivayet edilen hadislerle amel edilip edilmemesi mese-
lesine gelince, Mâlik ve diğer bir çok hadisçinin bu çe ş it hadislerle 
amel etmeyi tecviz etmedikleri, buna mukabil e ş —Ş fi'l ve ashab ının 
buna cevaz verdikleri görülür. Hattâ f ıkıh usûlündeki baz ı  ashab ı , 
kitaba güven has ıl olunca, bu hadislerle amelin vâcib oldu ğunu ileri 
sürmüş lerdir. İbnu' ş —ş alâh da, "eğ er bunlarla amel edilmeyecek olursa, 
menkül ile amel kap ı sını  kapatmak gerekir" sözü ile bu görüş e katil-
mış tır"76 . 

1275. Bkz. `Ulrımu'l—hadis, s. 158. 

1276. Ayni eser, s. 160. 
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VUHDAN Lugatta, sayıların ilki manas ındaki viib ı d (bir) in 
çoğulu olan vulıdûn, ıstılahta, kendilerinden yaln ız birer ki ş inin riva-
yet ettiğ i kimselerdir. Mechûl olan râvilerin bilinmesi yönünden büyük 
önemi bulunan vutı dûn'a Muslim (0. 261), el—Basan İbn Sufyûn (0.303) 
gibi bazı  müellifler özel kitaplar tahsis etmi ş lerdir. 

Vulıdûn, mechidu'/—tayn olan kimselerdir. Çünkü bunlar hadis 
ve hadis rivayetiyle tan ınmamış  ve dolayısıyle haklarında cerh ve ta<dil 
uleması  tarafından, gerek adalet ve gerekse zabt yönünden herhangi 
bir hüküm verilmemi ş tir (bkz. 

Vulıdûn'a misal olarak <Atm ZZû Murr, Cebbûr et—TWI,<Abdullah 
İ bn E ğar el—Hey§em İbn klane ş , Millik İbn Eğ ar, Sacid 
İ bn Zi klıdûn isimleri zikredilebilir. Bunlardan, Ebu isl ı gı k es—Seblci-
den başka hiç kimse hadis rivayet etmemi ş tir. Keza Semcûn İbn Meş -
nec ve el—Hezhûz İbn Mizen de böyledir ve bunlardan da yaln ız eş-
Ş a`bI rivayet etmi ş tir1277 . İ mam İbn ş ilı ûb ez—Zuhrrnin rivayet etti ğ i 
yirminin üstünde tâbi(i vard ır ki, bunlardan da ondan ba şka kimsenin 
rivayet etti ğ i bilinmemektedirms. 

1277. Bkz. 	el—Bağdfı dI, 	s. 88. 
1278. Es—Suyiltr, Tedrilı , s. 442. 
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ZABT — İnsanın, i ş ittiğ i herhangi bir ş eyi, aradan uzun zaman geç-
miş  olsa bile, dilediğ i anda hat ırlayabilecek bir ş ekilde iyi belleyip hı f-
zetme yetene ğ ine sahip olması  manâsma gelen zabt, hadis ıstılahında, 
rivayetinin kabulü için bir râvide bulunmas ı  gereken iki önemli sıfat-
tan birini te şkil eder. Bu iki sıfat bir râvide birle ş tiğ i zaman, o râvi 
şika (güvenilir) olma vasfını  kazan ır. İ kinci s ıfat <achlketir. 

Zabtın yokluğu, râvinin rivayetinde vehim ve hatas ının çokluğu 
ile anlaşı lır. Nitekim yalanc ı lıkla itham olunan kimselerin hemen hepsi, 
hatas ı  çok olanlardır ki, bunlar, umumiyetle zabt yönünden cerhedil-
miş lerdir. 

Bazılar ının iddialar ına göre bir kimsedeki zabt, kuvvet ve za<f 
yönünden değerlendirilemez; yani insan, ya zabtla tavsif olunur ve 
zâb ı t olur; yahutta zabt yoklu ğu ile tavsif olunur ve gayr—i zâb ı t olur. 
Zabt ile tavsif olunanlar ın hepsi de ayn ı  derecede olup, birisinin di ğ e-
rine nisbetle daha zâb ıt olduğu söylenemez 1279 . 

Bir râvinin zabt ı , rivayetlerinin, sika olan râvilerin rivayetlerine 
muvafakat ı  ile bilinir. Bir ba ş ka ifade ile, râvinin hadisleri, di ğ er güve-
nilir ravilerin hadislerine manâ yönünden de olsa, uygun dü ş tüğü tak-
dirde, o râvinin zabt ına hükmedilir Nadiren vukubulacak muhalefet 
onun zabt ına zarar vermez. Fakat muhalefet ço ğ alır ve râvi pek çok 
hadisinde güvenilir râvilerin hadislerine muhalif dü şmeğe baş larsa, 
onun zabt sahibi olmad ığı  anlaşı lır Böyle râvilerin hadisleri kabul 
edilmez ve delil olarak kullan ılmazi2". 

Zabtla ilgili olarak vermeğ e çalış tığı mız bu bilgi, İ bn I-Jacer'e göre 
güğüs zabtı  (zabtu's—sadr) d ır ve insanın iş itti ğ i bir ş eyi dilediğ i zaman 
hemen hat ırlayabilecek ş ekilde h ıfzetmesinden ibarettir. Gö ğüs zabt ı  
yanında bir de kitab ının zabtı  (zabtu'l—kitâb) vard ır ve râvinin, iş ittiğ i 

1279. El—CezWirI, 	 s. 32. 
1280. Es—Suyilti, Tedrrb, s. 201. 
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ve tashihini yapt ığı  andan, içindeki hadisleri eda veya rivayet edince- 
ye kadar kitab ını  koruması dıri2". 

ZAHIBU'L—HADIS — Hadis râvilerinin cerhinde kullan ılan g"- 

hibu'l--4adis tabiri, sâkıt olan, hadisi hiçbir surette yaz ılmayan râ-
vilere delâlet eder. İbnu' ş —Ş alüh, İbn Ebi IJ'dtim'e uyarak bu tabirin 
dördüncü mertebede metniku'l—ltadi ş  ve ke;Obun tabirleriyle ayn ı  dere-
cede oldu ğunu belirtmi ş tir' 282 . 

Z.A.ciF (ZAYIF) — Sahih ve hasen ad ı  verilen hadis çe ş itlerinden 
sonra üçüncü bir hadis çe ş idini teşkil eden zayıf, sahih ve hasenin ş art-
larını  kendisinde cemetmeyen hadisin ad ı dır. Zayıfın bu tarifi, onu daha 
iyi anlayabilmek için, sahih ve hasenin ş artlarını  gözönünde bulundur-
mayı  zorunlu kılmaktadır. 

Adil, ve zabtı  tam râvilerin, muttas ıl senedle rivayet ettikleri ş tiz 
olmayan ve ılleti bulunmayan hadislerin sahih oldu ğu kabul edilirse, 
sıhhat için be ş  ş art ın birarada bulunması  gerektiğ i anlaşı lır. Bu ş art-
lar, sırasıyle ravinin adalet ve zabt ı , isnad ın ittisali ve hadisin ş âz ve 
mucallel olmamas ı dır (bkz. 

Hasen ise, ricali yalanc ı lıkla itham olunmayan, fazla hataları  gö-
rülmeyen, bununla beraber, zabt yönünden sahih hadis ricalinin de-
recesine ula ş mayan hadistir. Hasenin di ğ er ş artları , sahihin zabt 
dışı ndaki diğ er ş artlarının aynı dır (bkz. Hasen). 

Sahih veya hasen için aranan bu ş artlardan birinin, yahut birka-
çımn yokolması  halinde zay ıf denilen hadis ortaya ç ıkar. Ancak bu ş art-
ların yokluğu, hadisin çe ş itli yönlerden cerh edilmesiyle anla şı lır. 
Buna göre, hadisin râvisi bazan adalet yönünden mecrill ı  olabilir. Bu 
da ya onun, Hazreti Peygamberin hadislerinde yalan söylemesinin bir 
neticesidir; bu takdirde, rivayet etti ğ i hadise mevp-ı  denir. Ya Hazreti 
Peygamberin hadislerinde yalan ı  görülmese bile, sair konu ş malarinda 
yalancı  olduğunun bilinmesi sebebiyle hadis rivayetinde de yalanc ı -
Ula itham olunur. Böyle bir râvinin hadisi ise metrük olur. Yahutta 
râvi, fısk veya bid'at ehlinden olu ş u dolayı sıyle cerh edildi ğ i gibi, mec-
lı fı lu'l—lail oluşundan, yani adalet ve zabt yönünden halinin bilinme-
mesi dolayı sıyle cerh edilir 

Zikretti ğ imiz bu hususlar, herhangi bir hadisin isnad ında bulu-
nan râvilerden birinin yahut bir kaç ı= adaletine taalluk eden tacn. 

1281. Bkz. Ibn Hacer, Nuhbetu'l-fiker ş erhi, s. 34. 
1282. Bkz. • 	 s. 113. 
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sebepleridir. Bu sebeplerden biri yahut bir kaç ı  ile ta'n edilen râvi ter-
kedilmeye müstehak olur ve hadisi de zay ıf sayı lır. 

Bazan râvi zabt ına taalluk eden halleri dolay ı sıyle de ta`n edilir. 
Zabtın yokluğu, râvide çok defa fâh ış  hataya ve gaflete, vehme ve gü-
venilir râvilerin rivayetlerine muhalif hadis rivayetine sebep olur. 
Hatas ı  fâhış  ve gafleti çok olan râvinin hadisi munker, vehim sahibi 
râvinin hadisi ise muccıllerdir. Zabt yokluğu dolayı sıyle güvenilir râvi-
lerin rivayetlerine muhalefet eden râvi de, ya hadisin isnad veya met-
nine hadisten olmayan ilâveler yaparak ta ğyir ve tebdile sebep olur ve 
hadisine mudrec ad ı  verilir; ya râvilerin isimleriyle baba isimlerinde, 
yahut hadis metninde takdim ve tehir yaparak hadisini maklüb hale 
getirir. Yahut ibdal ile mugarib kılar; yahutta isnad veya metinde geçen 
bazı  isim ve kelimelerin yazılışı nda harf veya nokta de ğ iş iklikleriyle 
hadisin mukarref ve mu şaUtaf olmasına yol açar. Bunlar da râvideki 
zabt yokluğu sebebiyle ortaya ç ıkan zayıf hadislerdir. 

Sahih hadisin ş artlar ından sayılan isnadın ittisaline gelince, bu 
ittisalin bozulmas ı  ve ş art ın ortadan kalkmas ı  ile hadis yine zay ıf Ila-
disler aras ında yer alır. İ ttisalin bozulmas ı , ya isnaddan sahabi dü ş me-
siyle olur; bu takdirde hadise mu ı  sel denir. Ya isnad ın ortas ından bir 
veya bir kaç râvi dü ş er ve hadis munkat ıc veya m ıı(al adını  al ır. Yahutta 
isnadın baş  tarafından bazı  râviler dü şürülür ve hadis mucallalc yap ı lı r. 
Bazan da râvi ile şeyhi aras ında gizli bir ınkı tacın bulunduğuna hük-
medilir ve hadise mudelles denir. 

Bu aç ıklamalardan da anla şı ldığı  gibi, hadisin sıhhatini gerektiren 
sıfatlardan bazan birinin, bazan ikisinin veya daha fazlas ının kaybol-
ması  halinde zay ıf denilen hadisin çe ş itli ş ekilleri ortaya ç ıkmaktad ır. 
Ibnu' ş —ş a14, Eb ıl Witim İ bn Hıbbiln'a aften 49 hadis çe ş idi bulun-
duğuna i ş aret etmi ş tir° 283 . Aklen bu çe ş itlerin 129 a ç ı kabileceğ ini, 
fiilen vukubulmasa bile 81 inin vukuu mümkin olabilece ğ ini söyleyen-
ler de vard ıri 284. Fakat usiı'l kitaplar ında söz konusu edilen ve kendi-
lerine hâs isimlerle belirlenen çe ş itler, bizim yukar ıda iş aret ettiğ imiz 
ve bu kitapta sırası  geldikçe aç ıklamaya çal ış tığı mız hadis çe ş itleridir. 

Sıhhati gerektiren s ıfatları  kaybolmuş  hadisler, her ne kadar zay ıf 
adıyle bir grup te şkil ederlerse de, bunlar, kaybettikleri s ıfatlar ın önemine 
göre birbirinden farkl ı  zafiyet derecelerinde bulunurlar. Bu sebeple 
bazı sı  diğ er bazısına göre daha zayıftır. Yukar ıda da açıkladığı nı= gibi 

1283. Aynı  eser, s. 37. 

1284. Bkz.es —Suy ı741, Tedrib, s. 105. 
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zafiyet, bazan hadisin isnadma, bazan metnine, bazan-da hem isnad ına 
ve hem de metnine taalluk eder. İ snadda herhangi bir ravinin hatas ına 
dayanan zafiyete bakarak hadis hakk ında zayıf hükmünü vermek, 
belki o hadis için a ğı r bir itham olabilir. Bununla beraber Hazreti Pey-
gamberin hadislerini ş âibeden kurtarman ın da gerekli oldu ğuna şüphe 
yoktur. Bu sebeple hadisçiler, râvi hatas ına da müstenid olsa, hadis-
ler hakkında bu çeş it hükümler vermekten çekinmemi ş ler, ancak Haz-
reti Peygamberin hadisi olmas ı  muhtemel, sahihe yakın metinler hak-
kında kesin hüküm vermemi ş ler, sadece "hadisin o isnadla zay ıf ol-
duğunu" söylemi ş lerdir1285 . Zira hadisin sahih olan bir ba şka isnad ı  
hattâ isnadlar ı  bulunabilir ve bu isnadlarla hadis de sahih olabilir. İ snadı  
zayıf bir hadisin ba şka isnadları  bulunup bulunmadığı  da, onun taru-
kunu ara ş tırmakla anla şı lır. E ğer ba ş ka sahih bir tank ı  bulunmadığı  
kesinlikle bilinir, yahut hadislerin isnadlar ına vakıf, hafız, alim bir hadis 
imamının hadis hakk ında açıklanmış  bir görüşü varsa, o hadisle icti-
had, yahut ondan hüküm istihrac edilmesini önlemek için onun zayıf 
olduğunu söylemekte bir beis yoktur; çünkü zay ıf hadis dinde delil 
olarak kullanılmaz. Bununla beraber, Ahmed İbn Hanbel, <Abdur-
rahman lbn Mehdi ve <Abdullah Ibnu'l—Mub ı.ek'ten nakledilen ("biz, 
helal ve haramla ilgili hadislerin rivayeti söz konusu oldu ğu zaman, 
isnadlar ında ş iddet, faziletler ve benzeri ş eylerle ilgili hadislerin isnad-
lar ında ise kolaylık gösterirdik"I 2" mahiyetindeki sözler çok defa yan-
lış  anlaşı lmış  ve bu imamların, helal ve haramla ilgili konular d ışı nda 
gelen zay ıf hadisler üzerinde fazla titizlik göstermedikleri ve bu hadis-
leri alıp onlarla amel ettikleri ileri sürülmü ş tür. Asl ında helal ve haram 
dışı ndaki konularla ilgili hadislerin rivayetinde tesahül göstermenin, 
zayıf hadislerin kabul ve rivayetiyle hiçbir ilgisi yoktur. Mütekadcli-
miından olan bir çok hadisçinin bu husustaki görü ş leri, olsa olsa, sahih 
mertebesine yükselmeyen, fakat zay ıfın da üstünde bulunan 4asen 
hadislerle ilgilidir. Bu hadislerin râvileri, yukar ıda da iş aret etti ğ imiz 
gibi, yalancı lıkla itham olunmayan, fazla hatalar ı  görülmeyen, fakat 
zabt yönünden sahih hadis râvilerinin derecesine ula ş mayan kimseler-
dir. Helal ve haramla ilgili olmayan rivayetlerinin kabulü hususunda 
gösterilen tesahül de bunlar hakkmdad ır. İ mam Sufyan es—Sevri'nin 
şu sözü buna delâlet eder: "Helal ve haramla ilgili bu ilmi, hadislerin 
ziyade ve noksanlar ıııı  iyi bilen, ilimleriyle ş öhrete ula ş mış  ruesadan 

1285. Alpned M. Ş akir, el—Bcrisu'l4agş , s. 99. 

1286. Bkz. 	el—Bağ drı di, el—KifCtys, s. 134. 
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başkasından almay ınız. Bunun dışı ndaki hadisleri di ğ er ş eyhlerden al-

manızda bir beis yoktur" 1287. Sufyân e ş—Ş evri'nin "di ğ er ş eyhler" ola-

rak sözetti ğ i kimseler, şüphesiz, fıskı  zâhir, hatas ı  fühış  ve gafleti çok 

olan ve hadis imamlar ı  tarafından terkedilen kimseler de ğ il, fakat 
hataları  olsa bile savablar ı  hatalar ından çok olan kimselerdir; yani hasen 
hadis râvileridir. Esasen zafiyet yönünden birbirinden farkl ı  derece-
lerde bulunan ve her biri kendine hâs bir isimle belirlenmi ş  olan hadis 
çeş itleri hakkında s ıras ı  geldikçe verme ğe çalış tığı mız bilgilerin ışığı  
altında, bunlardan hangilerinin merdüd munker, hangilerinin kabule 
yakın oldukları  ve ancak itibar için yaz ıldıkları  anlaşı lacaktır. Maama-
fih şu da bir gerçektir ki, hadis ulemas ı , sahih ve zayıf hadisleri birbirin-
den ayırmak için büyük gayret sarfetmi ş  ve bunda tam bir ba ş arı  sağ -
lamış  olmakla beraber, baz ı  zayıf ve hattâ hiç isnad ı  olmayan baz ı  mevzü 

hadislerin halk diline ve baz ı  halk kitaplarına girmeleri ve zaman zaman 
delil olarak ileri sürülmeleri önlenememi ş tir. 

ZA< İ FU'L—HADIS — Râvilerin cerhinde kullan ılan tabirlerden bi-
risi olan zdiful—hadis, hadisleri zay ıf olan, ancak tamamiyle reddedil-
meyen ve itibar için yaz ılmas ında bir mahzur görülmeyen kimselere 
delâlet eder. Ayn ı  derecede olan râviler hakk ında fulan zacifun, munke-
ru'l—badiş  gibi tabirler de kullan ılmış tır. 

ZA<IFUN Cİ DDEN — Râvilerin cerhinde kullan ılan zacifun cid-
den tabiri, daha önce i ş aret etti ğ imiz zaVu'/—hadis tabiri ile cerhedilen 
râvilere nisbetle za(f yönünden bir derece daha a ş ağı da olan kimselere 
delâlet eder. Bu sebeple, haklar ında bu tabirin kullan ılmış  olduğu râ-
vilerin hadisleriyle isti şhad olunmaz, yani delil olarak kullan ılmaz; 
itibar için de olsa yaz ılmaz. 

ZARB — Hadis kitabeti esnas ında, kitaba yaz ılmamas ı  gereken bir 
ibarenin yanlış lıkla yazılması  halinde, onu ibtal etmek için ba şvurulan 
usullerden biri zarb't ır. Diğer usuller, fazladan yaz ılan ibareyi b ıçak 
ucu ile kazımak (bkz. liakk ve Ke ş t) veya parmakla yahut bir bez 
parças ı  ile silmek (bkz. Mahv) ten ibarettir. 

Zarb ise, fazladan yaz ılan yaz ıyı  bıçakla kaz ımak veya bezle sil-
mek yerine, yaz ı  üzerine bir hat çekmek, yahut baz ı  i ş aretler koy-
maktır. Yaz ının bıçakla kaz ınmas ı  kâğı dı  yıprattığı  ve parçaladığı , 
bezle veya parmakla silmek ise karart ıp kirlettiğ i için, zarb ın, hakk ve 
malıvdan daha iyi olduğu ileri sürülmü ş tür. 

Yazı  üzerine hat çekilmesi veya çizgi çizilmesi manüs ına gelen 
zarb yerine, bu çizginin yanl ış  yazılan ibareyi do ğ ru olan ibarelerden 

1287. Aynı  yer. 
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ayırması  dolayısıyle ş a1,4 tabirini kullananlar da olmu ş tur. Ancak bu 
tabir, daha çok ma ğ ribliler aras ında şuyubulmuş , ş arklı  hadisçiler ise 
buna zarb demi ş lerdir (bkz. Ş akk). 

Zarb ın yapıhşı  hususunda çe ş itli görüş ler ileri sürülmü ş tür. Baz ıları -
na göre ibzal edilecek kelimeler üzerine ve onlar ı  ikiye bölecek ş ekilde 
bir çizgi çekilir ki, rna ğ riblilerin ş alsk dedikleri budur. Örnek: "Bugün 
hava çok bir çok güzel". Örnek olarak verilen bu cümledeki "bir çok" 
ibaresi fazladan yaz ılmış  ve bu fazlal ık zarb ile ibtal edilmi ş tir. Bu çe ş it 
zarbta şuna bilhassa dikkat edilir: Ibare üzerine çekilen çizgi, yaz ıyı  
karalayacak ş ekilde değ il, aksine onun çizgi alt ında da okunmas ına 
imkan verecek ş ekilde olmalıdır. 

Diğer baz ılarına göre zarb, ibare üzerine, fakat ibarenin kelime-
lerine değmeyecek ş ekilde, yani iki sat ır aras ında ve uçlar ının aş ağı ya 
doğru kıvrılarak ibareyi di ğer ibarelerden ay ıracak biçimde çizilmek 
suretiyle yap ılır. Örnek: "Bugün hava çok 1  bir çok İ  güzel". 

Bazıları  da, fazladan yaz ılan ibarenin ba şı na /c7, sonuna ise ı la 
lafızlarım yazmış lardır. Di ğer bazıları  ise, /c1 yerine miii, veya ztt'id ke-
limesini, yahut zrrid'in kısaltılmışı  olarak sadece zdy harfini kullan-
mış lardır. Baz ıları  da bu usulün, bir rivayette sahih olan, di ğer bir ri-
vayette ise dü ş en ibareler için kullan ılmas ını  uygun bulmuş lardır. 

Zarbın diğ er bir ş ekli, fazladan yaz ılan ibarenin yar ım daire içine 
almmasıdır ki buna tabvIls da denilmi ş tir (bkz. Tal:Ivils). Örnek: "Bu-
gün hava çok (bir çok) güzel". 

Diğer bir zarb ş ekli de, fazladan yaz ılan ibarenin ba şı na ve sonuna 
sıfır şeklinde küçük birer daire koymakla yap ılır. Örnek: "Bugün hava 
çok °pek çok° güzel". E ğer kelimeler aras ında darl ık varsa ve s ıfırı , 
yahut biraz önce zikredilen yar ım daireyi koyacak yer yoksa, s ıfırın 
veya yar ım dairenin daha yukar ıya konulmas ında bir mahzur yoktur: 
"Bugün hava çok °bir çok° güzel" gibi. 

Mükerrer yaz ılan harflerin zarb' ında da değ iş ik görüş ler ileri sürül-
müş tür. Baz ılarına göre, mükerrer yaz ılmış  iki harften ikincisini sil-
mek daha do ğ rudur; çünkü birincisi do ğ ru, ikincisi ise yanl ış  yazı l-
mış tır; yanlış  yaz ılamn ibtali evlad ır. Diğ er bazıları  ise, harflerden daha 
aç ık ve güzel yaz ılam bırakıp diğerini ibzal etmek gerekti ğ ini ileri sür-
müş lerdir. E ğer tekerrür sat ır başı nda ise, sat ırın baş  tarafını  bozma-
mak ve kirletmemek için ikincinin, sabr ın sonundaki tekerrürlerde ise, 
yine satır sonunu temiz tutmak için birincinin ibtali do ğ ru olur. Fakat 
mükerrerlerden biri üst sat ırm sonunda, ikincisi ise onu takip eden sa- 
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tırm ba şı nda olursa, sat ır sonundakinin ibtali gerekir. Çünkü sat ır ba- 
şı nın açık ve temiz tutulmas ı , satır sonuna nisbetle daha uygundur. 

Eğer tekerrür, muzaf, muzafun ileyh, s ıfat ve mevsufta vukubu-
lursa, o zaman sat ırın sonuna veya ba şı na bakmaks ı zın muzafla muza-
fun ileyh veya s ıfatla mevsuf aras ındaki ittisale dikkat edilir ve bu it-
tisalin bozulmaması  için uygun olan kelime zarbedilir. 

Eğer ibareler aras ında takdim ve tehir vukubulmu ş sa,takdim 
olunmuş  ibarenin ba şı na yu'ahharu, tehir edilmi ş  ibarenin başı na da 
yuicaddemu yazılarak, ilk ibarenin sona, son ibarenin de ba ş a alınaca ğı na 
iş aret edilir E ğer bu kelimeleri yazacak yer yoksa, bunlar ın haş iyeye 
yazılması , yahut remiz olarak bu kelimelere delâlet etmek üzere mim 
harfinin kullan ılmas ı  uygun olur. 

Bütün bu aç ıklamalar, ş üphesiz, elle yaz ılmış  kitaplar için söz 
konusudur. Bugün bunlar ın tatbiki elbette dü şünülemez. Fakat kütüp-
haneleri dolduran binlerce elyazmas ı  eserde bunlar ın örneklerine s ık 
sık rastlamak mümkindir ve delâlet ettikleri manalar ı  anlamak, bu 
eserlerle me ş gul olanlar için elbette gereklidir. 

ZEVA'İ D — Bilindiğ i gibi, ikinci asırdan itibaren hadislerin tedvin 
ve tasnifi ba ş lamış , üçüncü as ırda ise, tasnifin alt ın çağı na gelinmiş tir. 
Bu as ırda Kutub—i Sitte adıyle maruf el—Butı arI ve Muslim'in kitap- 

Davad, en—Tirmizi ve İ bn Mâce'nin Sunenleri, Ahmed 
İbn Hanbel'in Musned'i, diğer Sunen ve Musned'ler ortaya ç ıkmış tır. 
Ancak hadisleri tasnif eden musann ıfların hedefi, hadisçiler aras ında 
alınıp rivayet edilen bütün sahih hadisleri kitaplar ında toplamak ol-
mamış tır. Zaten bu mümkin de ğ ildi. Bununla beraber, e ğer her musan-
nıf, kendinden önceki musannaf ın kitab ına almadığı  sahih hadislerden 
kendisine ula ş anları  cemetmeyi gaye edinmi ş  olsaydı , bütün hadisler, 
uzun bir zaman geçmeden, tek bir kitapta toplanm ış  ve tek bir musan-
naf ortaya ç ıkmış  olurdu. 

Maamafih, dokuzuncu as ırdan itibaren buna benzer bir telif 
faaliyeti ba ş lamış  ve Kutubu'z—Zevtt'id adı  verilen tamamlay ıcı  ki-
taplar telif edilmiş tir. 

Zeva'id, fazlal ık manas ına gelen z(l'id'in çoğuludur. Zeva'id kitap-
ları  ile kasdedilen mana ise, musannafın, diğ er musannaflara göre ihtiva 
ettiğ i fazla hadislerin tesbit edilip bir kitapta toplanmas ından iba-
rettir. Mesela el—Butı arrnin Ş alı tlı 'inde nakletti ğ i hadislerin bir k ısmı  
Muslim tarafından da kendi Ş abill'inde nakledilmiş tir. Fakat Muslim'in 
Ş aldlı 'inde bir çok hadis vard ır ki, bunlar el—Butı arrnin kitab ında yer 
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almamış tır. E ğ er biz, el—Buhârinin kitab ına almadığı  Muslim'in hadis-
lerini ayırır, bir kitapta toplarsak, el—Buhâri üzerine yap ılmış  bir 
zevirid kitab ı  telif etmi ş  ve el—Buhârrnin kitab ını  Muslim'in hadisle-
riyle bir cild daha büyükmü ş  oluruz. 

Örneğ ini verdiğ imiz şekilde pek çok zevâ'id telif edilmi ş tir. Hafı z 

Ş ibibu'd—Din Ahmed İbn Ebi Bekr el—Bu ş ayri (O. 840) tarafından 
İbn Mâce'nin Sunen'inin Kutub—i Hamse (el—Buhârl, Muslim, Ebii 
Dâvâd, en—Nesn ve et—Tirmizrnin kitaplar ı) üzerine Zev'd'id; aynı  
müellifin Eb ıl Dâv ıld et—Tayâlisi, el—Humeydi, Musedded, İbn Ebi 
<Omer, İ shak İbn Râhâye, Ebü Bekr İ bn Eh! Ş eybe, Ahmed İbn Munic, 
(Abd İbn Hamid, el—Hâris İbn Muhammed, Ebâ Ya% el—Mav şı li'nin 
Musned'lerinin Kutub—'i Sitte üzerine Zevcrid'i; keza aynı  müellifin yine 
Kutub—i Sitte üzerine el—Beyhakrnin es—Sunenu'l—Kubnrs ı  için cemet-
tiğ i Zeviı 'id'i  

Aynı  ş ekilde İbn Hacer el—<Askalâni (O. 852), İ bn Ebi <Omer el—
<Aden!, Ebii Bekr el—Humeydi, Musedded, 	 İbn 
İbn Ebi Ş eybe, <Abd tim Hâmid ve el—Hâris İbn Muhammed'in Mus-
ned'lerinin Kutub—i Sitte üzerine, keza onun Musned—i Bezzâr ve Mus-
ned—i Ahmed İbn Hanbel'in Kutub—i Sitte üzerine ayr ı  ayrı  cemetti ğ i 
Zeviridieri vard ı r. 

Ebu'l—Huseyn <Ali İbn Bekr el—Heysemi (O. 807), iki cild olarak 
Zeviridu Musned Ahmed cale'l—Kutubi's—Sitte, büyük bir cild olarak 
Zevii'idu Musnedil—Bezzc ı r cale'l—Kutubi's—Sitte, bir cild olarak Zevi'idu 
Musned Ebi Yacld el—Mm ışı ll cale'l—Kutubi's—Sitte, üç cild olarak Zevci-
idu'l—Muccemi'l—KebIr <ale'l—Kutubi's—Sitte, ve iki cild 
olarak Zev ıridu'l—Muccemi'l—Evsa ve'l—A şgar Wt—Taberiini cale'l—Kutu-
bi's—Sitte'yi cemetmi ş , sonra bütün bu zevâ'idleri bir kitap içerisinde 
birleş tirmiş tir. 

Bunlar, dokuzuncu as ırdan itibaren cemedilen zeva'id'lere bir kaç 
örnektir. Bu ş ekilde meydana getirilmiş  daha pek çok eser vard ır. 

ZINDiK — Zâhirde müslüman olan, fakat içlerinde küfrü gizleyen 
ve islâm'a kar şı  kin ve düş manlık duygular ı  besleyen, onu yıkmak ve 
müslümanlar ı  ondan ayırmak için her fırsattan faydalanma çareleri 
arayan kimselere z ındık denilmiş tir. Emevi devrinin sonlar ına doğ ru 
ortaya ç ıkan, Abbasi devrinde ise halifelerin yabanc ılara tan ıdıkları  
geniş  hürriyetten faydalanarak say ıları  çoğalan zındıkların, Islâmı  
yıkmak ve müslümanlar ın tevhid kelimelerini parçalamak için giri ş tik-
leri baş lı ca faaliyetlerinden biri, hadis vaz<1 olmu ş tur. Bu sebepten, 
hadis tarihinde z ındıkların isimlerine s ık sık rastlanır. 
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Es—Suyati, İ bnu'l—Cevzi'ye istinaden, yalan hadis rivayet eden-
leri üç kı sma ayırdıktan sonra, üçüncü k ısımda yer alanlardan ş öyle 
bahseder: Bir kavimdir ki kasden yalan söyler; fakat yalanlar ı  hataya 
dü ş mekten, yahut yalanc ılardan rivayet etmekten dolay ı  değ ildir. 
Bunlar, bazan isnadda yalan söylerler ve i ş itmedikleri kimselerden ri-
vayette bulunurlar; bazan rivayet ettikleri hadisleri ba şkalarından ça-
larlar; bazan da hadis vazederler. İş te bu hadis vazedenlerin ba şı nda 
zantıdlica gelir. Bunlar ş eriat ın ifsadını , kulların kalplerine şüphe sok-
mayı  ve dinle oynamayı  kasdederler. 'Abdul—Kerim İbn Ebil—cAvca' 
bunlardand ır. Yakalan ıp boynu vurulmaya götürülece ğ i zaman dört 
bin hadis uydurdu ğunu, bunlarla helâli haram, haram ı  da helal yapt ı -
ğı nı  söylemiş tin Keza ba şka bir z ındık, Halife el—Mehdrnin huzurunda, 
dört yüz hadis uydurdu ğunu, bunların halk elinde dola ş tığı nı  itiraf 
etmi ş tir. Zındıklardan bir kısmı  da, kitabet esnas ında, baz ı  ş eyhlerin 
gafletlerinden istifade edip, hadislerinden olmayan ş eyleri soku ş turur-
lar; ş eyh de onlar ı  kendi hadisinden zannedip rivayet eder 1288 . 

Ba şka bir z ındık, Beyan İ bn Sem'an en—Nehdl„ Hicri 100 üncü 
seneden sonra `Irak'ta ortaya ç ıkmış  ve 'Ali İbn Ebi Talib'in ulahiye-
tini iddia ederek müslümanlar ın kalplerine bir çok fesad tohumlar ı  sok- 
maya çalış mış tır. Bu faaliyeti anla şı ldığı ndan, <Iral valisi Halid İ bn 
`Abdillah el—Kasri tarafından öldürülmüş , cesedi de yak ılmış tır° 2". 

Muhammed İ bn Saci.d İbn Hassan el—Esedi e ş—Sami el—Ma ş lab 
da z ındıklardan idi. Uydurup Enes İbn Malik'ten merfa olarak rivayet 
ettiğ i bir hadisle, nübüvvet iddias ında bulunanlar için e ş ine rastlan-
maz bir destek ortaya koymu ş tur. Bu hadiste ş öyle denilmektedir: 
"Ben nebilerin sonuncusuyum. Benden sonra nebi yoktur; ancak Allah 
dilerse...". Z ındığı n bu istisnayı , yani "ancak Allah dilerse..." sözünü 
vazetmekle halk ı  nasıl ilhada davet etti ğ i açıkça görülmektedir. Bu z ındık 
da Halife Eb ıl Ca(fer el—Man ş ar taraf ından öldürülmüş tür. Ahmed 
İ bn Salih el—Mış ri onun hakk ında ş öyle diyordu: "Bu adam bir z ındık- 
t ır ve boynu vurularak öldürülmü ş tür. Dört bin hadis uydurmu ş tu 
ve bunlar ahmaklar ın elinde dolaşmaktad ır. Bunlardan sak ınınız951290. 

Zındıkların islam tarihinde zuhuru, Emevi hilâfetinin sonlar ına 
rastlar. Son halife Mervan İ bn Muhammed (127-132) in mürebbii olan 
Ca`d İ bn Dirhem, Bena Hakim mevalisinden, Ş am'da ikamet eden ve 
müslümanlar aras ında cebr akidesini yayan bir kimse idi. Ayr ıca, su- 
fatların tatili ve tı allu'l—Kur'ân akidelerinin de dâiliğ ini yap ıyordu129°. 

1288. Bkz. es—Suyf41., el—Le'üli'l—ma ş nfea, II. 468; Tedrib, s. 186; Ahmed M. Ş akir, 
4aş tş , s. 92. 

1289. Es—Suyi-41, Tedrlb, s. 186; Ahmed M. Ş akir, 	 s. 92. 
1290. Aynı  yer. 
1291. E1-1Çlı sıml, Tdrily,u'l—Cehmiyye, s. 27. 
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Bu faaliyetlerinin ortaya ç ıkmas ı  üzerine Ş am'dan tardedilen Ca`d, 
K ılfe'ye gelmi ş , orada Cehm İbn Safvan (O. 128) ile kar şı laşmış  ve gö-
rüş lerini ona da a şı lamış tır. Gittikçe zararl ı  olmaya ba ş layan Cacd, 
Halife Hi ş am'm emri ile, bir Kurban bayram ının sabah ı , bayram na-
mazını  müteakip, `Irak valisi Walid İbn `Abdillah el—Rasri tarafından 
öldürülmüş tür1292. 

Son Emevi halifesi Mervan'a çocuklu ğunda mürebbilik yapan ve 
bu sebepten onun Mervan el—Cacdi lakabiyle tan ınmasına yol açan 
Cacd Ibn Dirhem, İbnu'n—Nedlm'in aç ıkladığı na göre bir z ındık idi1293 . 

Abbasiler devrinde faaliyetleri daha çok artan z ındıklar, 
ve bilhassa Kilfe ş ehrini merkez haline getirmi ş lerdir. ibnu'n—Nedim'in 
ifadesinden anla şı ldığı na göre bunlar Mani dinine mensup olup islam' ı  
izhar eden kimselerdir. `Irak' ın, islam'dan önce eski Fürs dinlerinin 
hâkim olduğu bir ülke olmas ı  gözönünde bulundurulursa, z ındıkların 
burada kümelenmesini tabii kar şı lamak gerekir. 

Zararl ı  faaliyetleri dolay ı sıyle zındıklara kar şı  ilk defa ş iddetli 
bir mücadeleye giri ş en halife el—Mehdi (158-169), 168 senesinde bütün 
Bağdad zındıklarını  kı lıçtan geçirmi ş  ir1294. Et—Taberrnin anlatt ığı na 
göre, halife, huzuruna getirilen bir z ındığ a tövbe etmesini söylemi ş , 
fakat onun tövbeden çekinmesi üzerine boynunun vurulmas ını  ve as ı l-
mas ını  emretmi ş , sonra da yamnda bulunan o ğ lu el—Hadi (169-170) 
ye şu vasiyette bulunmu ş tur: "Ey o ğul, i ş  başı na geldiğ in zaman bu 
Mani ehline dikkat et. Bunlar, halk ı  dünyada zühd, ah ıret için amel 
ve kötülüklerden sak ınma gibi zâhiren güzel olan ş eylere davet ederler. 
Sonra eti, temiz suya dokunmay ı  ve hastal ıklı  devenin öldürülmesini 
haram kılarlar. Daha sonra da, birisi nûr, di ğeri zulmet olan iki ş eye 
ibadet edilmesini isterler. Bundan sonra, karde ş ler, kı zlar aras ında ev-
lenmeyi, bevl ile yıkanmayı , yoldaki çocuklar ı , zulmetin dalâletinden 
kurtarıp nılrun hidayetine sevketmek için çalmay ı  mubah sayarlar. 
Bu iş  için kı lı cı  sıyır ve ş eriki olmayan Allah'a bunlar ı  tenkil etmekle 
yaklaş "°295 . 

1292. Ibnu'n-Nedim, el-Fihrist, s. 486; Ibnu'l-Esir, el-Köntil, IV. 225-332. 
1293. Bkz. el-Fihrist, s. 486. 
1294. Et-Taberi, Tarih, VI. 391. 
1295. Aym eser, VI. 433-434. Es-Ş ehristânl'nin Ebii`Isâ el-Varrök künyesi ile maruf Mu-

hammed Ibn Hörön'dan naklen bildirdi ğ ine göre (bkz. el-Milel ve'nihal, I. 244, 248), Mâni, 
aslında bir mecösi idi. Iddiasma göre Mem, birisi nör, di ğ eri zulmet iki kadim as ıldan mürekkeb 
ve masnfı dur. Bu iki asil ezdi olup öyle kalacakt ır... Mâni, ashab ına mallarının onda birini 
zekht olarak farz k ılmıstır. Ayrıca gece ve gündüz dört namaz ı , hakka duâyı , yalan ın öldürme-
nin, hırsızlığı /1, zinanm, cimriliğ in, putlara tapmamn terkini de farz k ılmış tır 
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El-Hâdi, babas ının bu vasıyyetine uyarak pek çok z ındık öldür-
mü ş ; hilâfetinin onuncu ay ından sonra da "Allah'a yemin ederim ki, 
eğer ya ş arsam, bu fırkayı  kâmilen öldürecek, bunlardan, k ırpan tek 
bir göz b ırakmayaca ğı m" demiş tir"%. 

ZIYADE— Hadis ilminde bilinmesine önem verilen konulardan 
birisi ziyade olup, bununla, güvenilir ( ş ika) olan bir râvinin, hadisinin 
rivayeti esnas ında yaptığı  fazlal ık kasdedilir. fıkıh ve hadis 
ashab ımn, sika olan bir râvinin rivayetinde tek kalmas ı  halinde zi-
yadesinin makbul olduğu görüş ünde olduklar ına i ş aret ederek söyle 
der: "Hadis ehli ve fukahâ, kendisine ser(' bir hükmün taalluk etti ğ i, 
yahutta herhangi bir hüküm taalluk etmeyen ziyade ile bu ziyadeyi 
ihtiva etmeyen haberin hüküm yönünden bir noksanl ığ a sebep olacak 
ziyade aras ında herhangi bir ay ı rım yapmadıklar ı  gibi, sâbit bir hükmün 
değ iş mesine yol açacak ziyade ile buna yol açmayacak ziyade aras ında 
da ayı rım yapmam ış lardır. Hattâ haberin râvisi bir rivayetinde bu 
ziyadeyi yapmasa da bir ba ş ka rivayetinde yapm ış  olsa, yahut onu 
baş kası  rivayet etse de kendisi rivayet etmemi ş  olsa bile, yine bir ayı -
rıma lüzum görmemi ş lerdir" 1297 . Bununla beraber el-ljatib baz ı  istis-
nai görüş lere de i ş aret etmi ş tir: 

Yaptığı  ziyade ile tek kalan adil ki ş inin ziyadesini kabul eden baz ı  
kimseler, bu ziyadenin kendisine taalluk eden bir hüküm ifade etmesi 
halinde onun kabulünün vâcib oldu ğunu, fakat bir hüküm ifade etmez-
se kabulüne gerek bulunmad ığı nı  ileri sürmü ş lerdir. 

Ş afici mezhebine mensub olan baz ı  kimseler, ziyadenin râvi cihetin-
den olmayıp, sika bir kimseden gelmesi halinde kabul edilebilece ğ ini, 
fakat râvinin kendisi, haberi önce noksan, sonra da ziyade ile rivayet 
etmesi halinde kabul edilmemesi gerekti ğ ini söylemiş lerdir. 

Hadis ehlinden baz ı  kimseler ise, sika olan kimsenin ziyadesinin, 
eğer bu kimse ziyadenin rivayetiyle tek kal ır ve onunla birlikte ba ş ka 
hâfı zlar da onu rivayet etmezlerse, onun kabul edilemiyece ğ ini ileri 
sürmüş lerdir. 

El-Uatib bu görü ş leri zikrettikten sonra, kendi görü şünü açıkla-
mış  ve "bize göre ziyade, e ğer râvisi adil, haf ı z, mutk ın ve zâbıt ise, ne 
ş ekilde olursa olsun makbuldür ve kendisiyle amel edilir" demi ş tir' 2". 

ilınu's-ş alâlı  ise, el-Hatib'in bu konudaki görü ş üne i ş aret ederek, 
sika olan râvinin teferrüdünü üç k ı sımda mütalâ etmeyi uygun gör-
müş tür. 

1296. Et—Teberl, TBrih, VI. 434. 
1297. Bkz. s. 424-425. 
1298. Ayni eser, s. 425. 
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1- Râvinin, rivayet etti ğ i haberle sâir ŞT.ta muhalif ve münafi 
düş mesi halidir ki, bunun hükmü, ş az'da görüldü ğü gibi red'tir; yani 
kabul olunmaz199. 

2- Güvenilir râvi, rivayet etti ğ i haberle ba şkalarımn rivayetine 
hiçbir surette muhalif dü ş mez; bu durumda her hadis, hepsi güvenilir 
olan râvilerin, rivayetiyle t ek kald ıkları  hadis gibidir ve makbuldür. Hattâ 
el-Hatib böyle bir hadisin kabulü hakk ı nda ulemamn ittifak ı  bulun-
duğu görüşündedir. 

3- Bu iki k ıs ım aras ında bir de hadisin ihtiva etti ğ i bir söz ziya-
desi vard ır ki, güvenilir râvinin rivayet etti ğ i bu ziyadeyi ba şkaları  
rivayet etmez"°°. 

İbnu' ş -Sal"W ın bu aç ıklamasından anla şı ldığ ma göre, güvenilir 
bir râvinin, rivayetinde tek kalmas ı  halinde, ortaya ç ıkabilecek bu üç 
kı sımdan ilk ikisinin söz konusu olan ziyade ile herhangi bir ilgisi yok-
tur. Hadis ehlinin ve fukahan ın kabulünde ittifak ettikleri ziyade ise, 
üçüncü k ı sımda zikredilen rivayet ş eklidir. 

İ bn Hacer'in ziyade ile ilgili aç ıklaması  da İbnu' ş-ş abilı 'm görüş üne 
uygundur. İbn Hacer de güvenilir bir râvinin rivayetiyle tek kald ığı  
ziyadeden söz ederken ş ch'ın bundan ayr ı  tutulmas ı  gerekti ğ ini belir-
tir ve ziyadeyi ihtiva eden hadisin, ancak ş âz olmamas ı  halinde makbul 
olacağı nı  söyler. İbn Hacer bu konuda ş öyle der: 

"Sahih ve hasen râvisinin hadiste olan ziyadesi, bu ziyadeyi yap-
mayan ve daha güvenilir olan bir ba şka râvinin rivayetine ayk ırı  düş -
medikçe makbuldür. Çünkü hadisteki ziyade, ya bu ziyadeyi zikret-
meyen kimsenin rivayetine ayk ırı  olmaz; bu takdirde ziyadesi bulunan 
hadis mutlaka kabul edilir Çünkü bu, güvenilir bir râvinin rivayetiyle 
tek kaldığı  müstek ıl bir hadis hükmündedir ve bu hadisi ba şkası  ş ey-
hinden rivayet etmemi ş tir. Yahutta bu ziyade, di ğer rivayete ayk ırı  
düş er ve kabul edilmesi halinde di ğer rivayetin reddi gerekir. İş te böyle 
bir durumda, ziyadeyi ihtiva eden rivayetle onun z ıddı  olan rivayet ara-
sında tercih yap ı lır". 

"Ziyadenin, tafsile gitmeksizin mutlak kabulü ile ilgili görü ş , ha-
disçilerle fukahan ın ekseriyeti aras ında ş öhret kazanm ış tır. Ancak, 

1299. Ş öz, güvenilir bir râvinin, cemaatin rivayetine muhalif olarak rivayet etti ğ i ve rivaye-

tinde tek kaldığı  hadistir. Bkz. Ş lı z. Muhalefet söz konusu oldu ğu zaman, şüphesiz, iki muhalif 

hadisten birini tercih etmek gerekir ve bu tercih de daima cemaatin rivayeti lehinde tecelli 

eder. Oysa ziyadede muhalefet söz konusu de ğ ildir. 
1300. Bkz. Ibnu' ş—Ş alüb, `U/i1mu'/-13adfş , s. 77-78. 
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hadisin ş âz olmamasını  sahihte ş art ko ş an, sonra da ş azz ı  güvenilir 
bir râvinin kendisinden daha güvenilir bir râviye muhalefeti olarak 
tefsir eden hadisçiler yönünden tafsile gitmeksizin ziyadenin mutlak 
kabulü doğ ru olmamak gerelir°"'. 

Görüldüğü gibi İ bn Hacer de ibnu's- ş alülı  gibi, ziyadenin, . ş üz 
gözönünde bulundurulmaks ı zın değ erlendirilemiyece ğ i görü şündedir, 
ve ş âz ın zay ıf hadislerden say ılmas ı  dolayı sıyle, doğ ru olan görüş  de 
budur. Zira İ bn Hacer'in de ifade etti ğ i gibi, ş üzl hem zay ıf kabul et-
mek, hem de ihtiva etti ğ i ziyade dolayı sıyle onun mutlaka kabul edile-
ceğ ini ileri sürmek aç ık tezadd ır. 

Hadiste ziyadeye baz ı  örnekler vermek, konunun daha iyi anla şı l-
masına yardım edecektir: 

Mâlik İ bn Enes, Nüfitden, o da İbn cOmer'den rivayet etmi ş tir: 
Enne Rasüla'llah (s.a.s.) faraza zekrıte'l-fıtri min RamaOne ş dan min 
temrin ev seican min şatirin 'ak kulli Iturrin ev `abdin gekerin ev unş a' 
mine'l-muslimin. 

"Hazreti Peygamber, Ramazan ay ında fıtr (fitre) zeküt ını , bir 
ölçü hurma veya arpa olarak, hür olsun köle olsun, erkek kad ın bütün 
müslümanlara farz k ı ldı" 1302 . 

Et-Tirmizi mezkür hadisi naklettikten sonra, Mülik'in N M1(den 
Eyyfib gibi rivayet ve mine'l-muslimin ibaresini de ziyade etti ğ ini söy-
lemiş tir. Yine et-Tirmizrye göre, N üfi'den hadisi rivayet eden di ğer 
râviler, bu ibareyi zikretmemi ş lerdir. Bu bak ımdan Mülik, bu ziyadeyi 
rivayetinde zikretmekle tek kalm ış tır. Ne var ki bu hadisle amel ve 
fı tr zekât ım edâ etmek hususunda ihtilâf ortaya ç ıkmış ; tabiatiyle ba ş ta 
Mülik olmak üzere e ş-Ş üfici ve Ahmed İbn Banbel, hadisteki bu ziya-
deye göre hüküm vererek, kad ın olsun erkek olsun, hür olsun köle ol-
sun, fitrenin yaln ı z müslümanlara farz oldu ğunu, gayr-i müslim kö-
leler için fitre vermek gerekmedi ğ ini ileri sürmüş lerdir. Ziyadeyi kabul 
etmeyen Sufyn es-Sevrl, 'Abdullah İ bnu'l-Mubürek ve ish4 gibi 
imamlar ise, köle gayr-i müslim de olsa, onun için de fitrenin ödenmesi 
gerektiğ ini söylemi ş lerdir"". 

Muslim tarafından nakledilen bir hadis, Ebü Mülik Sacd İbn Türı4 
el-E ş cati tarafından Rib(1 İ bn H ırü ş 'tan rivayet edilmi ş tir. Ribci,  Hu- 

1301. Bkz. Nuht ı etu'l—fiker ş erhi, s. 41-42. 

1302. Hadisin çe ş itli rivayetleri için bkz. 	 Sahrh, II. 138; Muslim, Sahib, II. 677; 

et—Tirmizi, Sunen, III. 61. 

1303. Et—Tirmizi, Sunen, III. 61. 
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zeyfe'den, o da Hazreti Peygamberden rivayet etmi ş tir. Hazreti Pey-
gamber ş öyle buyurmaktad ı r: Fufftlnc7 (ala'n-nösi bişelöş in: Cu<ı let 
ş uföffı na kesuftifi'l-mehrike; ve cu' ılet kulluhö mesciden ; 
ve cu' ı let turbetuhö lenö tuhöran, id lem 

"İnsanlar üzerine üç ş eyle tafdil olunduk: Namaz saflar ımı z melek-
lerin saflar ı  gibi yapı ldı ; bütün yeryüzü bize mescid ve topra ğı  da, su 
bulamadığı mız zaman, temizlik (teyemmum) vas ıtası  kılındı"1304 

Muslim tarafından nakledilen bu hadisteki ve cuctlet turbetuhö lena 
fuhöran (ve topra ğı  bizim için temiz kı lındı) ibaresi ziyade olup, Ebü 
M5lik el-E ş caci bu ziyadenin rivayetiyle tek kalm ış tır. Gerek Muslim'de 
ve gerekse el-Buhri'de yer alan ayn ı  hadisin değ iş ik rivayetlerinde 
ve cu( ı let lene'l- argı  mesciden ve tuhiı ran ibaresi yer alm ış tır. 

Buna benzer daha pek çok örnek zikretmek mümkindir. Fakat 
konunun anla şı lmas ı  bakı mından bu iki örnek yeterlidir. 

ZUcAFYi'— 2:acifin ço ğulu olarak "zay ıflar" manâsma gelen zucafi.'' 
tabiri, hadis ıstılah ında, imamların çeş itli yönlerden cenhine u ğ ramış  
ve bu sebeple zayıf sayılmış  hadis râvilerine delâlet eder. Bir hadisin 
sahih veya sakim olmas ı , her ş eyden önce, o hadisi rivayet eedenlerin 
halleriyle ilgili bulunmas ı  dolayı sıyle, hadis imamları , mesailerinin 
büyük bir k ısmını  hadis râvilerinin hallerini tesbite hasretmi ş ler ve on-
ları  bu halleriyle tan ıtmak için çe ş itli hacimde pek çok rical kitaplar ı  
telif etmiş lerdir. Bu kitaplardan bir k ısmı  silsAta tahsis edilmi ş  ve bun-
larla yalnız güvenilir olan râvilerin tercemeleri anlat ılmış tır. Bir k ısmı  
da zucafaya tahsis edilmi ş  ve râvilerin hangi hallerden dolay ı  cerhedil-
dikleri gösterilmiş tir. Diğer bazı  kitaplarda ise, güvenilir ve zay ıf râvi-
ler mü ş tereken ele al ınmış  ve her biri hakk ında bulunabilen yeterli 
bilgi verilmiş tir. 

?u'afâ hakkında pek çok kitap telif edilmi ş tir. Bunlardan baz ı -
larını  ş öyle s ıralayabiliriz: 

Muhammed İbn cAbdirraldm 	(O. 249) nin Kitc-ıbu'u- 
cafa'sı , el-Buh5İ I (Ö. 256) nin Kitabu' ıt`cıf(t's ı , en-Nesn (Ö. 303) 
nin Kitöbu'uccıfir vel-metrökin'i, Muhammed İbn cAmr 
(O. 322) nin Kitöbu'uccıfit's ı , Ebü Nucaym cAbdu'l-Melik el-Cur-
cüni (Ö. 323) nin KitCıbu' ıccıftt's ı , Eh)] I3âtim İbn 1;lıbbn (O. 354) 
ın KitCı bu'uccıfö's ı , Ebü Ahmed `Abdullah İbn Muhammed İbn `Adi 
(O. 365) nin el-Kömil fi v ıcaftri'r-ricid'i- bu kitapta, zucafâ yan ında, 
cerhedilen baz ı  Ş ahlbön râvilerine de yer verilmi ş  ve her râviden bah- 

1304. Bkz. Ş ahiti, I. 371. Keza bkz. 	 Ş abil>, I. 86. 
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sederken onun garib veya munker hadislerinden de örnekler zikredil-
miş tir. Büyük hacimde olan bu kitap, rical tarihi yönünden çok k ıy-
metlidir. ed—DâralFutni (Ö. 385) nin Kitdbu'.5—wcetfirs ı , Ebu'l—Ferec 
ibnu'l—Cevzi (Ö. 597) nin Kitclbu'uccifit's ı  — Büyük hacimdeki bu 
kitap ez—Zehebi taraf ından önce ihtisar edilmi ş , sonra da zeyli yap ı l-
mış tır. cAlâ'u'd—Din Mu ğ latây (Ö. 762) ın da üzerine bir zeyli vard ır.— 
Ez—Zehebi (o. 748) nin Miziinu'l—ictidöri — zu<afâ yan ında sika râvi-
lere de yer veren bu kitap, râvileri alfabetik s ıraya göre ele alm ış  ve her 
ismin yanına rivayetlerini ihrac eden Sitte imamlar ına delâlet etmek 
üzere baz ı  rumuzlar da koymu ştur. bu kitap üzerine bir 
zeyli bulundu ğu gibi, ibrı  Hacer de Tehzibu'l—Kemarde zikretmediğ i 
isimleri de alarak Lisör ı '/—mizdn' ını  meydana getirmi ş tir. 
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`Asım İbn Ş ahit 139 

el-`Askeri 301 

`Assam İ bn <Ali el-`Amiri 338 

<Ata' 225 

`Ata' İ bn <Abdullah el-llorastini 223 

'mü İbn Ebi Rabah 222,259,295,296 

`Ata' İbnu's-Sa'ib es-ŞekafI el-Kafi 162, 163 

`Ata' İ bn Yesar 224 

`Atlyye el-cAvfI 247 

`Atik 95 

`AtIku'llah 95 

Mritf 202 

el-Acver 184 

cAvn İ bn `Abdillab 141 

cAvseee 206,408 

el-cAyzar İbn Ilurays 211,290 

CAzvan İ bn Yezid 262 

—B- 

el-Bağ andi 318 

Bağdad 86,91,166,183,186,208,229,314,343,426 

el-Biri2u'l-kasIs 188,228,231,232,239,240,278, 

283,306,320,329,378,380,469,474 

el-1341111in! 43 

Bakru'l-Garkad 453 

Bakıy tbn Mahled 278,279,378 

Bakryye tbnu'l-Velid 434 

Basra 39,52,89,92,152,162,163,166,183,222,282, 

295,308,327,390,423,424,426,430 

Baz ı  hadis meseleleri üzerinde tetkikler 166, 

171,334 

Beeale İbn cAbede (cAbde) 341 

Bedir 402 

Bedru'd-Din Muhammed İbn tbrahlm..329 

Bedru'd-Din ez-Zerke şl 136,330 

el-Beğ avl 321,350 

Behlül İbn (Ubeyd el-Kindi 209 

Bekr İ bn <Abdullah el-Muzeni 247 

Bekr İ bn Karvas 212 

el-Bellizuri 192 

Benü cAmir 243,244 

Benü Esed 244.  

Benli Hakim 474 

Benli Hanife 352 
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Benü Haniala 287 

Benü Nee4r 223 

Benü Riy'dh 223 

Benü Selime 341 

Benü Suleym 342 

Benü rUkayl 342 

Benü `Uzre 177 

el-Ber'd' 330 

el-Berdiei 259,261 

Berire 235 

Berlin 194 

el-Berfa' 340 

Be ş ir 339 

Beşş r 339 

Beytin İ bn Muhammed el-11ammW 338 
Beyrı n İ bn Sem%n en-Nehdi 230,474 

el-Beyan ve't-ta<rff fi esbübi vurfidi'l-hadis 
eş -ş erff 100 

el-Beyhaki 36,37,44,96,178,321,372,397,473 
Beytu'l-Makdis 363 

Bezzr 473 

el-Bicklye (ve'n-nilulye) 20,41,103,183, 438, 
439 

Bilâl (el-Uabe ş i) 19,208,376 

Bisr 339 

Bişr Ibnu'l-Mufazzal 69,177,178,254 

Buğyatu'n-nuhfcCıd fl u ş illi'l-hadiş  332 
Bul~ 424 

el-Bull:ad. 26,32,35,36,37,40,44,47,48,49,50,51, 

56,57,58,60,61,67,68,70,88,98,99,104,109, 

112,119,120,121129,131,141,142,163,167, 

179,182,183,184,189,194,195,196,200,202, 

208,210,220,224,226,232,236,237,238,239, 
241,242,244,245,246,253,254,255,256,269, 

274,280,281,282,286,297,300,301,302,303, 

305,306,308,309,317,319,320,321,322,323, 

327,335,337,338,341,342,343,351,352,353,, 

355,359,360,366,374,376,378,380,383,385, 

387,388,389,390,391,392,398,399,405,406, 

407,421,422,423,424,425,427,428,431,438, 

444,446,447,448,452,453,455,472,473,478, 
479 

Buharinin kaynakları  237,307,308,428. 

Bukeyr İ bn cAbdillah tbn Eşee 276 
Bukeyr İbn qmir el-Bereli 304 
el-Bulkini 84,329,368 

Bundür 253 

Bureyd İ bn (Abdillah İ bn Ebi Burde İ bn' Ebi 
Müs'd el-Egari 339 

BurbAnu'd-Din İ brâhim İbn Ahmed 98 

Burhkui'd-Din İ brahim İbn Muhammed 

el-Halebi 329 

Burhnu'd-Din İ brâhim İ bn 'Diner el-Bukiı 'l 
330 

el-Bul-1551d 44,94,322 

Busr İ bn Mihcen ed-Dili 339 

Busr İ bn Said 339 

Busr İ bn (Ubeydillah el-Itazrami 339 

Busre Bint Ş afyrın 256 

Bu ş eyr el-cAdevi 173 

Buş eyr İ bn (Amr 767 

Buş eyr İ bn Ka(b el- (Ade%i 339 

Buş eyr İbn Yesr el-Wıriş i el-Medeni 339 

el-Buyeyt1 283 

—C- 

C5.bir 47,144,233 

Cübir İ bn (Abdillah 49,196,277,278,306,365, 

367,373,379,382,388,423 

Câbir İ bn (Atik 303 

Ciibir tim Semura 280,281 

Cndr İbn Zeyd 52 

el-Ca`d Ebil (O şmün 383 

Ca`d İ bn Dirhem 89, 474,475 

Cafer el-Firy'dbi 343 

Ca(fer İ bn Muhammed el-Firyâbi 166 

Ca(fer İbn Suleym -dn 163 

Caffer e ş -Ş chlF 91,231 

Cıiıni(  ((Abdullah tbn Vehb) 68 

Ccintic (<Abdurrazz4) 68 

C.S ıni` (el-Bulı (iri) 68 

Cdmi c  (el-u ş ifl 	 İ bnu'l- E ş ir 
68 

Crınti(  (Mac/11er) 68 

CCanic  (Muslim) 68 

Ctımic (Rabi(  İ bn Habib el-Bi ş rl) 68 

(Sufy .an İ bn (11yeyne) 68, 308 

Cciınic  (Sufyffil e ş -Seyri) 308 

Ctı mic (et-Tirmizi) 35,68,392 

beyüni'l-c ı lm 53,59,93,122,400,423,438, 

450 

el-Ctıntic li'&1(ıbi'ş -ş eyh ve 's-simi` 328 

el-Cdmic WahlifIc ı 'r-rtivi, 305 

el-Crımicu'l-kebir (Sufy 	e ş -SevrI) 68 

(eş-Suyüp) 68 

CCını i(u'l—mes(mid (İ bn Ke ş ir) 68 

el-Cii ınicu'l-musnedu' ş -ş afı ih el-muf ıyaşar min 
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umari Rastili'llah (s.a.s.) ve sunenihi 

ve eyyrunih 317 

el-Cürnicu's-sagir (Sufyan e ş -Ş evri) 68 

el-Ctımicu's-sağ ir (es-Suyir(I) 68 

el-Cilmica's- şahiti 129,142,1355,389,390,399,424, 

424,431 

Ctunicu't-tahsil fi ahkeimi'l- ıneriisil 297 
Cariye İbn Kudame 340 

Cebbar e-Ta'I 212,465 

Cebr İ bn 'Atik 303 

Cebra'll 311 

Cebrail (Cibril a.s.) 100,122,123,311,448,449, 

450,451,451,452,453,459 

Cehm İbn Ş afvfın 89,475 

Celed el-Ceda' 303 

el-Cemal 338 

Ccmalu'd-Din tbnu's- Ş abfıni 337 

el-Cem` beyne's- şahlhayn 237,427 
Cemil İ bn Basra 105 

Cenıcu'd-ceviimi< fi'/-c ılıödisi'/-/eviımi< 68 
Cerir 340 

Cerir İ bn `Abdi'l-Hamid 163,209,210,308, 
430 

Cerir İ bn (Abdillah 342 
Cerir İ bn liazim 209 
el-Cevheri 16,17,29,44,148 

Ceyhan 352 

e1-Ceza'iri 17,39,70,125,127,130,131,133,134, 

135,136,140,146,158,160,189,207,225,238, 

317,385,392,421,466 

Cezire 390,423,424 

Cilfin İ bn Ferve 262 
el-Cisr, 303 

Cubeyb 261 

Cubeyr 142,261 

Cubeyr İ lı n Mut ı̀m 145 

Cundub İ bn `Abdillah el-Becen 344 

el-Curayri 342 

Curey İ bn Kuleyb 212 

el-Cuveyni Ebü `Imren Masa ibnu'l- (Abbas 
322 

el-Ciizicani 232 

el-Cfızikani 234 

Çin 190 

—D- 

e-Dhrakuni 45,210,238,239,247,256,257,302, 

304,337,381,461,480 

ed-Darimi 52,53,122,202,317,399,438 

Daru'l-kurra 192 

Daru'n-Nedve 409 

Davud ei-Zehiri 43 

ed-Deberi 321 

D ıbyetu'l-Kelbi 448 

D ımaş k 328 

Dinar 31 

ed-Duceyn 'bn Ş abit Ebu'l-Gu şn 262 

ed-Dalabi 399 

ed-Durer fi mmalalp, ehli'l-eser 332 

ed-Dustuval 140 

—E- 

Eban 340 

Eban İ bn Ebi `Ayyas 154 

Ebu'l-`Abbas Ahmed el-tsbill 98 

Ebu'l-`Abbas es-Sarrac 164 

Ebu'l-`Abbas el-Velid 'bn Bekr 165 

Ebü `Abdillah 106,261,435 

Ebü `Abdillah el-Ahram 350 

Ebü `Abdillah el-Itumeydi 237,427 

Ebü `Abdillah İ bn Bekr 261 

Ebü (Abdillah İbn Ebi Zuhl 322 

Ebü `Abdillah ibnu'l-Ehram 323 

Ebn `Abdillah el-Merzubani 119 

Ebn `Abdillah Muhammed İ bn 'AH es-Ş an-

`ani 314 

Ebü `Abdillah Muhammed bn `Ali es- Ş ey-

kani 234 

Ebü `Abdillah es-seri 85 

Eba `Abdillah (U~e Ibn Zeyd) 105 

Ebn `Abdillah ez-Zehebi 337 
Ebü `Abdirrahman 105,310 

Ebü `Abdirrahman en-Nesll'i 48 

Ebn `Abdirrahman (Sefine) 106 

Ebü `Abdirrahman es-Sulemi 397 

Ebn `AbIde 338 

Ebü Ahmed 'Abdullah tim Muhammed İ bn 

`Adi 479 
Ebü Ahmed el-Gatrifi 322 

Ebü Ahmed İ bn 'Adi 45 

Ebffl-`Ala' İbn 'Abdillah Ibni' ş -Sıhhir 287 

Ebü 'Ali el-Ceyygml 171 

Ebü 'Ali el- Cubbrı 'I 385 

Ebü 'Ali eUluseyn tim `Ali en-Neysabürl 48 

Ebü 'Ali el-Mrısereisl 323 

Ebü 'Ali en-NeystibürI 391 

Ebü `Ali er.-Tiisi 323 
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Ebu'-`Aliye 282 

Ebu'-q1iye Ziyad İ bn Firüz el-Berra'39,340 
Ebii 'Arar 286 

Eba `Anır /bn Duray ş  177,178 

Eba <A= Ibn Muhammed 178 

Eba cAmr Ibn Muhammed İ bn `Arar 177 
Eba `Arar Ibn Muhammed İ bn Duray ş  176, 

177 

Eba cAınr el-Mustemli 249 

Ebû `Amr 'Osman Ibn Ahmed es-Simak 
314 

Eba `Amr es-Seyhan! 344 

Eba `Anır eş -Ş eybanI 344 
Ebıl 	şı m Tbnu'l-cAla' el-Kisa'l 305 
Eba şun en-Nebil 44,70 
Ebıl `Avan 140,304 

Eba `Avan el-İ sferayln ı  322 
Eba `Avn eş -Ş ekafl 311 
Eba Basra el-Gıfarl 105 
Ebû Bekr 305 

Eba Bekr 'Abdullah Ibn Ebi Ş eybe 308 
Eba Bekr `Abdu'l-Kebir Ibn `Abdi'l-Mecid 

el-hanefi 352 

Eba Bekr 'Abdurrahman 	 İ bn 
Hiş am el-Mahzand 104 

Eha Bekr Ahmed İbn Hasan el-Berdici 287 
Ebû Bekr el-Bak ı llani 270 
Myr]. Bekr el-Cevı eki 322,352 
Eba Bekr el-Ebheri 354 

Eba Bekr el-E şrem 399 
Eba Bekr el-Drı zind 156 
Eba Bekr el-Ijucendl 153 

Eba Bekr el-Ijumeydl 200,473 

El& Bekr el-Isma911 48,322 

Eba Bekr (Man şar İbn Ebi'l-Mdrıll) 105 
Eba Bekr el-Mdayti 304 

Eba Bekr Muhammed Ibnu-Tayyib 18,72 

Eba Bekr er-RrızI 219 
Eba Bekr e ş -Ş ayrafl 200,219 

Ebra. Bekr (e ş - Şı ddIk) 47,55,62,87,95,140,141, 

154,176,179,218,247,286,294,376,380,381, 

409,459 

Eba Bekr e ş -Şall 302 
Ebrı  Bekr e ş -Ş Irrı zI 95,323 

Eba Bekr el-Yezdl 323 

Elya Bekr İ bn cAbdirrahman 113,294 

Eba Bekr İ bnu'l-`Arab! 261 

Eba Bekr Ibn <Ayya ş  357 

Ebû Bekr 'bn `Ayyri ş  el-Ijıms1 351 

Eba Bekr İbn `Ayyrış  el-Rarl 351 

Eba Bekr Ibn cAyyrış  es-Sulemi el-Baced- 

da'I 351 

Eba Bekr İ bn EbI <Ayya ş  15 

Eba Bekr Ibn EM Davad 84,435 

Ebıl Bekr İ bn Ebi Ijayş eme 158 

Bekr İ bn EbI Şeybe 426,473 

Eba Bekr İ bn tlalef 36,37 

Eba Bekr Ibn Merdeveyh 322 

Eb ıl Bekr İ bn Mucahid 435 

Eba Bekr Ibn Muhammed İbn `Arar İ bn 

ljazm el-Enş ari 104,438 

Eba Bekr İ bn Nafi' 104 

Eba Bekr İbn Nukta 328,337 

Ebu'-Berekat (Abdu'l-Vahhab İ bni'l-Mubrt-

rek 86,160 

Eba Bilal el-E ş cari 104 

Biş r 251,383 

Eba Bi ş r Ahmed İ bn Muhammed el-Mervezi 

229 

Eba Bişr ed-Dalabl 103 

Eba Biş r el-Muzenl 350 

Ebul-Bulı teri 106 

Eba Burde 142 

Eba Cdfer 311 

Ebu Cdfer Ahmed İ bn Damdan 286 

Eba Cdfer Ahmed İ bn Muhammed et-Taha-

vi 268 

Eba Cdfer İ bn ljamdan en-Neysabarl 184 

Eba Cdfer el-Man şar 353,474 

Ebu'l-Celed el-Ahbari 262 

Eba Davad 50,55,67,68,111,126,164,168,176, 

177,178,196,202,206,243,244,254,256,257, 

289,297,302,308,309,323,334,343,365,366, 

393,394,399,401,408,421,422,425,431,435, 

450,472,473 

Ebû Drıvad en-NabacI 229 

Eba Drıvad et-TayalisI 70,317,318,320,473 

Ebu'd-Dunyrı  el-Eş ec 31 

Ebu'd-Dunya 'Osman Ibr ıu'l-IjatWı  32 

Ebu'l-Ebyaz 104 

Ebu'l-Esved 261 

Ebû Eyyab 310 

Eba Eyyrıb el-Enş arl 31,224,302,402 

Ebu'l-Ezher 372 

el-Felek! 95 

Ebu'l-Fail el-cIrakI 167,323 
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Ebu'l-Fazl 'bn Tahir el-Makdisi 202 

Ebug-Faz1 Muhammed İ bn clibeydillah 158 

Ebu'l-Feree İ bnug-Cevzi 20,95,234,480 
Ebul-Fetlı  (Mansfix İ bn Ebig-Ma'ali) 105 
Ebu'l-Fida' İ smail İ bn İ brahim İ bn Cema'a 

el-Kinani 330 

Ebug-t-lacerıe el-Mizzl 236 

Elıa Hafş  el-BelbIst 98 

Elıa Itafs el-Miyanei 328 • 

Ebri Itafs `Ömer tbn Muhammed es-Serahsi 

166 

Eba Hafs el-clikberi 100 

Ebn Halid ( İ bn Curayc) 105 
Ebil Halife 187 

Eba Hamza 178 

Ebn Hamza bn (.4ım el-Medeni 305 
Ebn Hamza Muhammed İ bn Meymiln 224 
Elya Hamid İ bn Katah el-Cevbari 100 
Ebrı  Hamid el-isferayini 350 

Eba Hamid Sidi'l-`Arabi İ bn Ebig-Mehasin 
Yiisuf İbn Muhammed el-Fasi 331 

Hanife (en-Numan İ bn Sabit) 18,41, 

44,84,102,106,153,158,186,187,228,229, 

283,293,317,352 

Ebil Harb İ bn Ebi'l-Esved ed-Du'eli 104 
Eba Harice (Usrıme İ bn Zeyd) 105 
Eba Hariz 'Abdullah İ bnu'I-Huseyn el-Ezdi 

340 

Ebug-Hasan (`Ali İbn Ebi Talib) 105 

Erni-Hasan 'Ali bn Muhammed tbn 'Anak 
234 

Ebu'l-Hasan ed-Darakutni 237,427 

Ebu'l-Hasan İ bn Rizkaveyh 166 

Ebug-t-lasan el-Maverdi 275 

Ebug-Hasan Muhammed İ bn `Abdrl-Hadi 233 
Eh-lig-Hasan Muhammed Sad ık İ bn 

Hadi es-Sindl 331 

Ebu'l-Hasan at-Tarsiisi 350 

Ebu'l-Hasan Yusuf İ bn (Abdig-Ahad 311 
Ebrı  Hasin İ bn Yalıya İbn Suleymân er-Razi 

104 

Elıfi HasIn `Osman İbn cAsun 340 
Ehrı  Itatim 145,187,207,211,239,408 
Eba Hatim İbn Itıbban 171,398,468,479 

Elı ti Hatim er-RazI 104,410 

Ebug-IjaWab (Muhammed İbn EbI Zeyneb) 
el-Esedi 91,231 

Ebu'l-ljayr 47 

Ebu Hayseme 317 

Elıa Haziın 169 

Ebn Hubeyb 340 

Ebrı  Hudbe İ brahim İ bn Hudbe 32 

Ebu Humeyd es-Sa` ıdi 302 

Ebu Hurayra 47,49,56,60,94;105,109,120,129, 

141,143,176,177,178,182,194,195,209,227, 

239,240,246,255,256,258,269,278,279,311, 

312,314,335,351,356,379,380,383,404,405 

Eba'hHuseyn Ahmed el-Haffaf en-Neysal ıari 
374 

Ebu'l-Huseyn Ahmed İ bn Faris 152 

Ebug-Huseyn 'Ali İ bn Bekr el-Heysemi 473 

Ebul-Huseyn İ bn 'Ali 311 

Ebia <Imran el-Cevni 351 

Ebn `Imren 1Vhisa 	es-Sikılli 343 

Ebrı  'Isa Masa İbn 'Alt 343 

Ebrı  (Isa. el-Varrak (Muhammed İ bn Miran) 
475 

Ebul-t ındad Ibrahim İbn İ brahim İbn Ha-

san el-Lukkanl 331 

Ebrı  İ shak 142,211,286,287,290 

EIrrı  İ shak el-Fezarl 69 

Eba İ shak Ibrahim İ bn Yacklib 

card 398 

Elıa İ shak el- İ sferrıyini 45 

Ebil İ shak es-Sebig 163,176,212,248,465 

Elıa İ shak esiş trazi 43,207 

Ebrı  İ smail Ibrahim İ bn Ebi Hayye 209 

(s a s) 255,312 

Ebug-R.as ım İ bn Baskuval 245 

(Mansür İbn Ebil-Macall) 105 

Ebug-Kas ım (Ubeydullah İ bn Ahmed el-

Ezheri 94 

Ebii R.atacle 209 

EVI Rılabe 141,142,164,454 

Ebrı  Rurra Mrısa İbn Tarık 308,430 

EVI Kutn 255 

Ebrı  Malik el-Esedi 479 

Elya Malik Sacd İbn Tarık el-E eag 478 

Elı ii Maus& 311 

Ebn Mansfır es-Sem`rınt 166' 

EVI Mansiir es-Senrı buzi 311 

Elıa Ma`ser Yusuf İ bn Yezid el-Be 	340 

El& Meelez 220 

Ebii Me<srld Ahmed %mil-Furat 25,26 

Eha Mes<ad el-Ensari 452 

Ebrı  Mescrıd Suleyman İ bn İ brahim el- İ s-
bahanl 323 
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Eba Meysere (`Anan İ bn Ş uraltbii) 253 
Eba. Mdrı viye Muhammed İbn Hakim ez-

Zarir 350 

Ebü Mdayd 262 

Ebu'l-Mudille 262 

Ebu'l-Mu'eyyed tbn Mahm ıld el-tiarizmi 318 
Ebü Muhammed 105 

Ebü Muhammed `Abdu'l-`Aziz İ bn Ahmed el-
Kenan' 444 

Ebü Muhammed `Anar 178 

Ebü Muhammed el-Hallal 323 

Ebil. Muhammed Hibetullah İ bn Ahmed el-
Ekfani 444 

Ebü Muhammed el-Kas ı m İ bnu'l-A şba ğ  158 
Ebü Muhammed (Usame İ bn Zeyd) 105 
Ebu'l-Muhezzim Yezid İ bn Sufyan 228 

Ebu'l- Munzir (Ubeyy tbn Ka <b) 105 
Elya. Muraye 262 

Ebü Murre 224 

Ebü Milsa'l-E ş <arI 142 

Ebü Mriza el-Medini 318 

EM). Masa Muhammed İ bnu'l-Mu ş enna 303 
Eba Mus<ab 354 

Ebü Muslim 279 

Ebü Muslim el-Keeei 166,334 

Eba Muslim el-Ley ş i 117 
Eba Muti< el-Hakem İ bn <Abdillah 460 
Ebu'l-Muiaffer es-Sem'ani 242,275 

Ebü Ndaym 20,21,25,38,39,174,321,323,439, 
463 

Ebü Ndaym `Abdu'l-Melik el-Cureani 479 

Ebü Ndaym Ahmed İ bn `Abdillah 166 
Elya. IN-daym el- İ sbahani 44,113,119,323,327, 

350 

Ebii Nazr İbn Makula 337 

Eba Na şr el-Vrı 'ill 15,153 

Ebu'n-Nazr 52 

Ebu'n-Nazr et-Tiisi 322 

Ebü Nazra el-`Abdi 247 

Ebu'n-Neeib 104 

Ebü <Omer `Abdu'l-`Aziz tim <Omer 312 

Ebü <Omer el-Kindi 223 

Eb0. `Ozman es- Şahan' 117,250,410,412,413 

Eba Hazin el- (Ultayll 244 

EM) Reca' el-Utaridi 410,412 

Ebu'r-Rieal 105 

Ebu'r-Rierıl Muhammed tim `Abdirrahman 
Eba. `Abdirrahman 104 

Ebü Riyah 341 

Ebü Said el-cAla'i 297 

Ebü Sacid 	e ş -Ş afig 350 

Ebü Said ebtjudri 247,277,279,379 

Ebn Said İ bn Eh! `Ozman 322 

Ebü Sdid es-Siezi el-Hanefi 350 

Ebü Sdid Yahya İ bn Hakim 311 

Ebrı. Salih 49,109,110,209,314 

Ebn Salih es-Semmk ı  Zekvan Ebü `Abdir-

rahman 351 

Ebu's-Sefer 338 
Ebü Seleme 52,129,143,179,209,351 

Ebü Seleme İ bn `Abdirrahman İ bn `Avf 113, 

170,247,291,410,412 

Ebü Sufyan 49,102,144,233,382 

Ebn Suleyman 142 

Eb-a Suleyman Hamd İbn Muhammed İ bn 

İ brahim İ bni'l-ttattab el-Bustl (el- Hat-

tabi) 126 

Ebü Suleyman Muhammed İ bn <Abdullah 444 

Ebü Ş eybe el-Hudri 104 

Ebu'ş -Ş eyh ebtsbahani 153 

Eba Ş ihab 143 

Ebü Tahir İ bn Seleme 166 

Ebü Talib el-Mekki 308 

Ebu't-Tayyib 81,84 

Ebu't-Tayyib et-Taberi 156,158 

Ebdt-Tayyib Tahir İ bn <Abdillah 72 

Ebu't-Tufey1 qmir İ bn Va ş ile 212 

Ebdt-Tufey1 (Ubeyy İ bn Ka<b) 105 

Ebü Turneyle 105 

Ebü Tumeyle Yahya İ bn Vrı zıb. Ebii Muham-

med 104 

Eba. Tural) 'Ali İ bn Ebi Talib Ebu'l-Hasan 

104 

Ebil `Ubeyd 21,224 

Ebü <Ubeyd el-Kasım İ bn Sellam 116,327 

Ebu) <Ubeyde 16,141,338 

Ebii <Ubeyde İ bnu'l-Cerrah 55 

Eba <Ubeyde Mu<ammer İ bnu'l-Muşenna 116, 

327 

Ebu'l-rUbeydeyn 262 

Eba U ıname el-Bi-dili! 410 

Ebn Unrı s el-Kinani 	(ed-Du'eli) 

Ebü Muveyhibe 104 

Ebü Usame 102 

Ebrı. Usame Hammad Ibnu's-Sa'ib 103 

Ebu'l-cU ş era' 262 
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Ebü V8'il 253,360 

Ebü V3'il el-Esedi 412 

Ebü 	Ş aklk İ bn Seleme 410 

Ebü Vehb el-Esedi 434 

Ebu'l-Velid 41,102,254 

Ebu'l-Velid 11assfın İ bn Muhammed el-R.ura ş i 
322 

Ebu'l-Velid (tbn Curayc) 105 

Ebu'l-Velid et-TayMisI 425 

Ebu'l-Velid Yiinus İ bn Mugiş  159 

Ebü Ya% 	239,406,407 
Ebü Ya% İ bnu'l-Ferril' 158 

Ebü Ya% el-Mav şı li 473 

Ebü Ya% Muhammed ibnu' ş -Salt 342 
Ebü Yfı suf 91,114,153 

Ebü Zekeriyyü Yabyfı  İ bn Mesleme 158 

Ebü Zer Ahmed İbn Ibrühlm el-lİ alebi 246 

Ebü Zer el-G ıffı ri 380 

Ebn Zer el-Herevi 323,343 

Ebn Zeyd (Usfıme tbn Zeyd) 105 

Ebu'z-Zincl 105,113,197,251 

Ebu'z-Zinfıd 'Abdullah İ bn Zekv .an Ebil< Ab-

dirrahman 104,439 

Ebu'z-Zubeyr 49,259,382,388 

Enu'z-Zubeyr Muhammed İ bn Muslim 282 
Ebü Zukeyr Yahyrı. İ bn Muhammed tbn 

I.ays 289 

Ebü Zurca 145,239,296,444 
Ebyaz İ bn Hammfd 339 
Ecmed İ bn cUcyrın 261 
Eflah 224 
Eflah İbn Humeyd 46 
el-Ekf-ani 146 
E/fiyet ıe/-</rilkI 330 
Endulus 278 

Enes İ bn Mtilik 15,32,35,40,56,57,77,94,104, 

131,140,141,142,144,179,180,187,190,196, 

209,220,247,254,277,278,282,289,308,311, 

312,327,351,357,379,383,410,411,422,448, 

449,452,474 
el-Enş ri 220 
el-Erberan en-Neveviye 98 
Erkam ( İ bn SuralıbIl) 164 
Esd (Ezd ) 302 
Esved 46 

el-Esved 	 İbn Criye e ş -Sekafl 340 
el-Esved tbn Yezld 344,410 

Eşheb 421 

Eşheb İ bn 	 39 

Eş refiyye Medresesi 328 

Evsat İbn cAmr el-Beceli 261 

el-EvWI 20,33,44,47,52,59,69,140,141,143,154, 

247,283,286,344 

el-Eyll 342 

Eyy-U 104,335,404,478 

Eyyüb es-Salı tiyni 70,154,256,275,276,454 

el-Ezhiiru'l-mutentış ire fi'/-46tıri'/-muteviltire 

348 

—F- 

el-Fark beyne'l-ftrah 91 

F -atıma Bint R.ays 178,179 

el-Fazl (tbn cAbblis) 15,272 

Fecru'l-Islinn 455 

bi-ş erht Şahihi'l-Buhttri 38,99, 

330,386,438 

Fethu'l-muğ iş  bi-şerht Elfiyeti'l-htidi ş  330 

el-Fevrt!idu'l-mermiectt 

234 

el-FezfırI 140 

el-Fihrist 475 

el-Fil -as 46 

el-Firyfıbl 463 

Fuat Sezgin 237,307,308,428 

Futithu'l-buldön 192 

Fuzayl İbn 'Arar 357 

—G- 

Gannüm 338 

Garlbu'l-hadfş  126 

Gaybm ed-D ı makdFi 89 

el-Gaz'ali 17,166,419 

el-Gıffır (İ bnu'l-Muğ ire İbn Şube) 165 

Gıyâş  tbn İ briihim 231,232 

Goldziher 307 

Guncar 337 

Hablı fı n 340 

Iiablı fın İbn Hfird 340 

Habbrın İbn Munkız 340 

Habbân İ bn 	İ bn Habban 340 

el-Babbfıt 339 

Habe ş istan 409 

Habib 340 
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el-klaccae 296 
el-Haceac İbn Ertat 170,229,292 

el-klaccalc İ bn Ferafi ş a 143 

klaccae İbn Muhammed (el-A`ver) 141,164, 

184 

klacerıe e ş -Ş avvaf 210 

Haci Halife 68,97,98,245,318,329,348,419,445 

el-Hade ş i 344 

el-Hadi 475,476 

kladiee 376 

Hadis edebiyat ı  tarihi 378 

Hadisçilerle kelâmcı lar arası ndaki münaka-

şalar 90,92,462 

el-Hadis re'l-muhaddisAn 186 
Hadis tarihi 16,49,90,116,194,197,202,225,226, 

230,307,307,308,309,318,320,327,382,383, 

399,424,341 

Hafş  İ bn 'Asım 340 

Hafş  İ bn Gaylan 262 

Hafş  İbn Crya ş  201 
Hafş  İ bn `Ömer 179,243,244,276, 

Hakim 340 

(Elra `Abdillah en-Neysabilri) 27,29, 

30,31,32,33,36,37,44,47,50,51,80,95,102 

103,119,120,128,141,142,143,144,145,166, 

169,170,171,174,178,210;220,224,233,238, 

239,247,248,249,266,283,286,287,295,303, 
304,311,312,313,314,315,316,317,327,350, 

357,385,386,391,396,406,407,409,410,411, 

423,444,460 

el-Hakem İ bn Nafi(  27 

el-Hakem İbn <Uteybe 223,251 

klaleb 34,94,99,106,136,248 

Halef İ bn Halife 33,34,35 

Halid el-ljazza' 141,142,303, 
Halid İ bn (Abdillah 163 

Halid İbn `Abdillah el-la şri 230,474,475 

Halid İ bn `Allcame 304 

Halid İ bn Cemil 308,430 

Halid İ bn Macclan 200,201 
Halid el-Vang 163 

İ bn Hayyk 410,444 

el-kjalill 163 

İ bn Ahmed (el-ishal:ıki!) 349, 350 

Halil İ bn Ş ahin 398 

el-Halil es-Siezi 350 

el-Hallal 421 

Hanan' İ bn Cezel 212 

klammad 251,404 

klammad İ bn 'Am" 209 

klamınad İ bn Ebi Suleyman 170,291 

klammad (İ briu's-Sa'ib es-Saluk) 102,103 

ljammad İ bn Seleme 25,49,69,162,163,308, 

335,352,388,396,399,430 

klanunad İ bn Usame 163 

klammad İ bn Zeyd 162,206,207,210,230,256, 

280,351,352,408 

el-ljammal 338 

Hammal İ bn Malik 339 

Hamza 305 

Hamza ( İ bnu'l-Mu ğ ire İ bn Ş u`be) 165 

Hanan el-Esedi 344 

Hanbel İ bn İ shak 444 

el-klannat 339 

Haniala İ bn Ebi Sufyan 40 

Haram 338 

el-Harameyn 43 

Hariee İ bn Zeyd İ bn Ş :ibit 113,410,412 

Haris İ bn Kelede 233 

el-Hari ş  İ bn Muhammed 473 

Hari şe 340 

klariz 340 

Hariz İ bn 'Osman el-klumu ş i 340 

Harras 31 

Fikrin İ bn cAbdillah (el-klammal) 338 

Has(ı 'isu'l-Musned 318 

el-Hasan 40,303,383 

el-Hasan el-Ba ş ri 52,89,92,93,119,154,170,227, 

285,291 

el-Hasan ibn (Abdi'l-A`la e ş -Ş an'ani 314 

el-Hasan İ bn `Abdirrahman 275 

el-Hasan İ bn 'Ali 254 

el-Hasan İ bn <Ali İbn Ebi Talib 396 

Hasan İ bn `Arafe 34,35 

el-Hasan İ bn Ebil-Hasan (el-Basri) 222,295, 

296 

el-Hasan İ bn Mukrem 314 

el-Hasan İ bn Salih nı n. klayy 39 

el-Hasan İ bn Sufyan 465 

el-Hasan el-Masercisi 224 

Hassan İ bn `A(İyYe 47,59,122,450 

Htiş iye cala'n-Nubbe 333 

el-Hatib el-Ba ğ dad ı  15,16,18,19,20,21,25,26, 

27,28,39,40,41,42,44,71,72,74,75,76,79,81, 

84,85,91,94,103,152,153,154,155,158,159, 

170,171,172,173,183,184,193,196,200,201, 

494 



211,212,231,235,236,245,251.252,255,256, 

260,275,276,284,285,286,291,292,295,305, 

315,316,328,343,344,352,371,372,373,382, 

383,395,411,434,438,440,454,455,465,469, 
476 

el-Ijattab 164 

el-Hattrı bi 125,126,127,133,134 

Bint Tuveyt 244 

Ilaydarrı brı d 319 

Ilayve İ bn ş ureyb 154 

Ilayyan 310 

Ilayyan el-Esedi 344 

Ilayyan İ bn Huş ayn 344 
el-Ijayyat 23,339 

Ilazim 340 

Hazim 340 

el-Hazimi 50,162,271,361,366,441 
Hedyu's-seri 430 

Hemdan 339 

el-Hemdani 339 

Hemedan 166 

el-Hemegani 339 

Hemmam 47,57,58,340 

Hemmam İ bn Munebbih 195,196,383 
Hemmam İbn Munebbihin sahifesi 192,194 
Hemmam İbn Yahya 289 

el-Herevi 90,93,196,438 
el-Heyş em İ bn Hane ş  212,465 
el-Hezhrı z İ bn Mizen 213,465 

Ilıbban İ bn 'Atlyye 340 

Ilıbban İ bn Masa es-Sulemi el-Mervezi 340, 
Ilıeliz 44,53,113,119,282,295,390,391,424,425, 

426 

Ijılüs İ bn 'Amr 212 
Iftlyetu'l-evliya' 20,21,25,38,39,113,174,328,439 
Hımış  200 

Ihrit 122, 256 

Hıraş  340 
el-Ijım 89 
Ilı zrım 338 
Horasan 53,102,183,223,308,423,425,430 

Horovitz 171 

Hilal İ bn Yesaf 310 

Hindistan 190 

Hiş am 475 

Hişam İ bn 'Abdillah 144 

Hiş am İ bn 'Abdi'l-Melik 89 

Hiş am İ bn 'Ammar 426 

Hişam (İ bnu'l-`ta ş) 164 

Hiş am ed-Dustuval 69,163 

Hi ş am İ bn cUrva 39,46,154,241,251,256,276, 
289 

Hubeyb 261 

Hubeyb İ bn 'Abdirrahman İ bn Hubeyb el-

En ş ari 340 

Hubeyb İ bn 'Adiy 340 

Hubeyb İbn Muğ fil 261 

Hubeyyib İ bn Habib el-Mukri 211, 290 

Iludeybiye 381,409 

Huhlsa fi u ş illi'l-hadis 332 

el-Hulvani 399 

Ilukeym İbn 'Abdillah İ bn Kays el-Kura ş i 
el-Mı sri 341 

Humeyd 140 

Ilumeyd el-Acree 33,34,35 

Humeyd İ bnu'l-Esved 178 

Humeyd et-Tavil 179,282 

el-Humeydi 473 

el-Humeydi 473 
Humeydi 'Abdullah ibnu'z-Zubeyr 74 

Ilumey1 105 

Huray ş  176,177,178 

Huray ş  İbn 'Amma'. 177 

Huray ş  İbn Suleym 177 

Hurayş  İbn Suleyman 177 

Ilu ş ayn 281,340 

Ilu ş ayn İ bn 'Abdirrabman el-Kafi 164 

el-ljuseyn İ bn Valpd 47,224 

Huseyn ( İ bn Yahya İ bn Cafer) 15 

Husnu'l-muhffgara 423 

Huş eym 26,33,69,95,163 

Huş eym İbn Be ş ir 25,308,396,399,430 

Iluza'a 338 

Iluzayn İbnu'l-Munzir 340 

Iluzeyfe 286,373,479 

Huzeyl 164 

Huzeyme 179 

Hazistan 327 

(Ihdu'd-durer fi nainn Nuhbeti'lfiker 331 

el-cIhdu'l-ferId 223 
`Ikrime 38,49,229,247,388,435 

`Imadu'd-Din Ebu'l-Fida' İ smail İbn <Omer 

el-Kura ş i (İ bn Keş ir) 89 
`Imren ( İ bn Talha İ bn cUbeydillah) 165 

`Imren ( İ bn cliyeyne) 164 
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I`41F 18,19,236,391,425,457,458,474,475 

el- c1r4I 34,35,36,83,85,94,97,99,104,106,131, 

136,138,157,162,167,177,215,237,247,248, 

249,260,267,274,280,281,288,296,309,310, 

318,319,330,337,338,341,342,351,355,356, 

375,413,419,480, 

• (a.s.) 152,233 

• İbn Ebi chri 339 
%tl İbn Gasskı  166 

• İ bn Miisâ 222 
• (İbn Talim Ibn `Ubeydillah) 165 
Isrı  İ bn Yünus 163 
`Isl 338 

<Izzu'd-Din Ebu'l-cAblAs Ahmed İ bn Muham-
med İ bn `Abdirralıman e ş -Ş erif 444 

`Izzu'd-Din İ bn Cem5ca 145 

`Izzu'd-Din Muhammed Ibn Ebi Bekr İ bn 
`Abdi'l-`Aziz İ bn Bedri'd-Din Ibn 

Cem5ıca 329 

cIzzu'd-Din T ılhir İ bn Hasan 	(İ bn 
Habib) 330 

-İ- 

Ibn `Abbas 19,40,49,52,143,169,173,176,206, 
207,211,229,290,316,327,351,352,366,379, 
388,396,405,408,435,460 

İ bn (Abdi'l-Berr 53,59,93,105,106,122,179,180, 

213,259,293,316,356,356,375,400,423,438, 
450 

İ bn 'Abdi Rabbih 223 

İbn cAmr (`Abdullah) 352 

İ bn c.Askir 343 

İbn Aybek ed-Dimy(rtI 445 

İbn Başkuv(ıl 245 
İ bn Cemil% 127,329,332 

İbn Cerir 293 

İ bn Cerir et-Taberi 186,268 

İbnu'l-CerMı  208 

İ bnul-Cevz186,160,228,234,277,278,279,319, 
378,457,458,460,461,462,474 

İ bn Curayc 27,28,33,40,141,155,164,165,166, 

170,178,184,207,288,289,291,308,399,408, 
430 

Ibn Dakik el- cid 33,37,135 

Ibn Ebi Ferve 174 

İ bn Ebil-Iladhl 457 

İ bn Ebi Badred 314 

İ bn EM Wıtim 20,21,25,26,29,39,49,100,101, 

104,106,138,203,206,211,215,274,297,327, 

337,382,393,398,413,414,434,455,467 

İ bn Ebi ljayş eme 444 

İ bn Ebi Leylfı  91,222,229,310 

İ bn Ebi `Omer 473 

İ bn Ebi Ruvild 92 

İ bn Ebi Sebura 275 

İ bn Ebi Yacili 20,103 

İ bn EM Wide 308,399,430 

İ bn Ehi Zi'b 41,154,399 

İ bn Ebi'z-Zinkl 222 

İ bnu'l-Enb ıri 343 

İ bnu'l-E ş ir el-Cezeri 68,283,375,475 

İ bn Fa'ris 321 

İ bnu'l-Ferr'a' 84 

İ bn Fuzayl 308,430 

İ bn Hacer 19,20,21,25,26,27,29,31,36,38,39,40, 

41,49,51,55,56,64,66,94,95,99,101,102,103, 

104,105,106,107,108,109,110,113,118,128, 

129,133,134,136,137,138,146,149,156,164, 

167,178,183,194,196,201,203,206,208,211, 

213,214,215,219,221,222,223,226,227,233, 

234,237,238,241,242.243,245.248,249,250, 

252,253,254,266,270,274,287,290,293,297, 

302,303,313,316,317,318,319,327,329,330, 

331,332,335,336,337,345,348,353,355,357, 

373,375,386,387,388,392,398,405,407,414, 
420,427,428,430,433,438,439,466,467,473, 

477, 478,480 

İ bn Ballilaın 20,21,25,29,38,39,40,41,91,100, 

103,113 

İ bn Hamza el-Buseyni 100 

İ bnu'l-ljanefiyye 259,260 

İbn Ilayr el- İş i:At 308 

İ bn Hazm 47,153,170,219,278 

İ bn Ilıbb5n 56,73,77,104,128,178,208,229,289, 

398,411,461 

İbn Hudbe 31 

İ bn Huzeyme 128,208,323,335,3350 

İ bn isti4 105,229 

ibnu'l-Ra.grın 275,434 

İbn Ke ş ir 15,20,41,68,103,136,183,277,305, 

306,313,317,319,329,381.390,398,415,438, 

439,444 

İ bn Kuteybe 49,116,151,152,268,327 

İ bn Lehica 303 

ibnu'l-Lutbiyye 302 

İ bn M3ce 61,62,67,111,122,168,176,177,178, 

179,202,202,206,226,233,289,302,308,365, 

366,399,408,422,426,431,472,473 
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ibnu'l-M'acisfın 69 

İbn Manifır 22,38,55,61,67,101,102,139,148, 

161,166,361,400 

tim Mehdi 253 

İ bn Mende 81,103,166 

İ bn Mes<fid 33,34,120,248,262,311,352,386,458 

ibnu'l-Mubfuek (`Abdullah) 352 

İ bn Munebbih 222 

ibnu'n-Nedim 475 
İ bn <Omer 47,104,110,139,144,208,288,316,335, 

336,404,405,434,463,478 
İ bn Receb 100 

ibnu's-Sabb3ğ  43,84,165 
İ bn Sa`d 194,195,196,327,375,382,398,409,410, 

412,438,444 
İbn Said 350 

Ibnu's-Sekit 61 

İ bnu' ş -Ş a13h 15,17,21,26,27,30,31,33,36,37,38, 

41,43,44,45,47,50,55,80,81,82,83,84,85,86, 

93,96,97,98,99,103,104,105,106,117,119, 

127,128,129,132,133,134,135,136,152,156, 

157,158,159,162,164,166,167,169,177,181, 

183,184,214,221,236,237,246,247,248,249, 

259,260,263,266,269,274,280,283,284,285, 

286,287,288,289,290,297,302,304,306,317, 
321,328,329,330,331,332,337,338,341,348, 

349,352,354,356,357,375,380,381,387,390, 

391,392,393,394,395,396,406,407,420,421, 

427,429,434,435,441,454,463,464,467,468, 

476,477,478 

İ bn Seleme 341 

İ bn Selime 341 

ibnu's-Sed'ani 343 

Ibn Sirin 327, 404 

İ bn Ş ahin 261 

İbn Sih3b (ez-Zuhri) 38,52,143,154,155,174, 

374,438,439,439,458,465 
İbn Ş ihdb ez -Zuhri 458 
İ bn Tfthir 37 

İ bn Teymiye 131,138,457 
İ bn cUceyy3n 261 
İ bn cUleyye 69,163,341 

İ bn Umm Mektüm 208 
İbn Umrüş  84 

İ bn cUyeyne 279 

İbn Vehb 44 

İ bnu'z-Zubeyr 87,396 

el-Ibttnetu'l-kubrii 15 

İ br3him (a s ) 361 

ibrfıblin 46,311,360 

İ br3him el-Ilarbi 45,153 

İ brahim ( İbn Ebi Bekr İbn Ebi `Ayyaş) 15 

İ br3him İ bn Ebi Yaby3 312 

Ibr'ahim İbn ishfık 197 

İ briihim İ bn İ smfı cil İbn `Uleyye 385 

ibr3him İbn Meymfm 224 

İ brühlm İbn Muhammed el-Italebi 162,330 

ibr3him İbnul-Mungir 426 

İ briihim en-Naba `I 47,52,207,223,279,282, 

296,297,386 

ibrfthim İ bn Said el-Cevheri 415 

İ br3hIm İ bn Tahra3n 240 398 

ibr3him ( İbn cUyeyne) 165 

bi-tekmili'n -Nuket '<ait ibni'ş -Ş alrib 

330 

el-Iğ tibiit bi-men rumiye 	162 

el-Naim 22 

aş iili'l-ablaitn 18 

ti,t,ti/öfu'i-hadis 366 

111tişüru cUlami'l-hadis 15,277,306,313,317, 

319,381,390,415,444 

Ibyir (culami'd-din) 419 

el-Ikmiı l 337 

el-Iktirb fi u ş ali'l-hadis 332 

Pliimu'ş -şahiti 126 

el-IlınCtc (iIrt marifet u ş turr-rivi-tye ve takyldi's-

senui 27,43,81,82,97,125,159,328,395,454 

el-Imiime ve's-sirise 152 

Iıdiinu'naiar fi un4ibt Nultbeti'l-fiker 331 

el-Ingtf 44 

intiş& 23 

İ r'an 342 

el-Itkön ft uli -uni'l-.KUr'iirt 449 

el-I ş ttbe fi ternylzi' ş -şabılbe 19,49,94,104,105, 

106,194,375 

isbahrm 166 

İsh315. 478 

İ sigık İ bn `Abdillah 57 

İ shak el-Ezrak 163 

İ s193k İ bn FM Ferve 434 

İ sb3k İ bn Habib 425 

Ishfık İ bn (Is3 et-Tabb3c  42 

İ shak tim Man şfır 425 

İ sh3k İ bn Müsa 425 

Isb3k İbn Itfıhflye 16,21,25,26,46,94,283,390, 

425,473 
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İslam teşrii tarihi 123,363 

Edebiyat ında k ırk hadis 98 
İ smail İbn Ebi Dalid 47,251 
İ smail İ bn Ebi Uveys 425 
ismacıl İ bn cUleyye 56 
İ smail İ bn Umeyye 176,17'1.178 
İ spanya 278 

İ srail (İbn Yanus) 15,163 
İ stanbul 98,445 

el-ısti<tıb fl, mdrifeti'l-a ş beib 105,375 
el-istiğnii fi matrifeti'l-kund 106 

James Robson 131 

-K-- 

Ka`bu'l-Ahbar 94,247 

Ka`b İ bn Murra 182 

Kablsa İ bn (Ukbe 141 

el-Kaffal 333 

el-KafleI 146 

Kahire 301,327 

el-Kamil fi zu'af ıVi'r-riciil 475,479 
Kamir Bint 'Avar 338 
Kamus tercemesi 16,17,22,37,38,55,71,95,101, 

102,108,111,112,152,161 

el-Ka<nebl 335,336,354,405,425 
el-Kas ım 46,297 

el-Kas ım İ bn Muhammed 294 
el-Kas ım İ bn Muhammed İ bn Ebi Bekr e ş -

Şı ddik 113,170,291,412 

Kasım İbn Kırtlabuğ a el-Hanefi 330,331, 

el-K5sımI 96,133,145,146,174,237,326,474 

el-KastalanI 84 

Katade ( İ bn Dicame) 39,55,56,92,140,141,154, 

170,187,212,220,282,291,382,383 
el-KatIcI Eba Bekr el-Ba ğ dadI 350 
Katı acıdu' t-tabılis min funfini mu ş talahı 'l- 

hadis 96,133,145,146,171,174,237,326,332 

el-Kavi 96 

el-Kavlu'l-musedded fi'z-zebbi (ani'l-Musned 
2:H4,318 

Kays İ bn Razim 250,295,410,433 

Kays İ bn Sa`d 295 

Kays İ bn (Ubad 410 

Kays İ bn 'Cihad el-KaysI 342 

Kazdu'l-v ıgar min Nuzheti'n-naiar 331 
Ebu'l-Iluseyn İbn Ya% 53 

Ebu't-Tayyib 81 

el-Kaz1 Duseyn 153 

tIyaz 27,43,81,82,97,125,159,165,183, 

184,328,373,395,454 

Kehmes İbnu'l-Hasan 39 

el-Kelbi 229 

Kelede İ bn Hanbel 261 

Kemalu'd-Din Eba `Abdillah Muhammed ib-

ni'l-Basan İ bn `Ali İbn Yahya...es-ş e-

meni. 331 

Kemalu'd-Din Muhammed İ bn Ahmed (İ bn 

Hacer el-cAskalanI) 331 

Keriz 338 

Ke şfıt'n-nikah <ani71-elkab 95 

Ke şfu'i-iunun 68,97,98,245,318,329,332,348, 

361,419,445 

el-Kettanl 15,95,103,106,438 

el-Kezilb 96 

Kıbrıs 452 

el-Kifi ıye (fic ılmi'r-riv -dye) 18,19,25,26,27,28, 

41,42,44,71,72,74,75,76,79,84,91,94,152, 

153,159,170,172,173,184,185,196,200,201, 

212,231,235,236,251,260,276,284,285,286, 

292,295,315,328,371,372,373,383,395,434, 

440,454,455,465,469,476 

el-Kirmani 146 

KitCıbu'l-birr ve ,s- şı la 431 

Kitc7hu'l-cerh ve 't-tac ılll 20,25,26,29,49,99,100, 

101,104,107,173,196,382,393,398,414,455 

Kit4u'l-cilı ttd 431 

Kitilbu'l-ebilril 234 

Kitiibu'l-ferCı 'iz 431 

Kittibu garibi'l-badts ve '1-rışı 7r 116 

Kitiibu'l-c ı lel 173,383 

Kitrıbu'l-i<tibür 	 ve'l-mensüh 361, 

366,441 

Kitiibu'l-mertıstl 297 

Kitrıbu't-merzfı `iit 234 

Kitübu's-sik& 104,398 

KitCıbn't-tobak'dt 410 

Kit(tbu't-tarih ve '1-mecriihin 73,77,171 

Kitiibu't-tefstr 431 

Kittıbu't-tekmil fi marrifeti' ş -ş ikiit ve'zi ıı `af6 

ve'l-mecrıhil 398 

Kit1bu'l-umm 268,335,366,404479,480 

Kitübu'z-zdafii ve 'I'metrrılı tn 479 

Kita ıez-zuhd ve'r-ralsrf ık 341 

Kuba 222 

Kafe 44,92,119,152,282,295,297,308,390,423, 

424,430,475 
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Kumeyr 338 

Kureyz 338 

Kurtuba 159 

Kutbu'd-Din Muhammed İ bn Muhammed el-

IlayzarI 330 

Kuteybe 353 

Kuteybe İbn SdId el-Belki 425 

Kutn tbn Nuseyr 339 

Riitu'l-Isu/i/b 308 

Kutub-i Hamse 473 

Kutub-i Sitte 33,57,67,202,226,300,306,308,309, 

319,399,425,431,472,473 

Kutubu'z-zevii'id 472 

—L- 

el-Laknevi 132 

el-Le'iili'l-ma ş ni-t`a 88,186,187,234,458,461,474 

el-Ley ş  İ bn Sa`d 20,27,47,69,119,275,276,426 

Listinu'l-`Arab 22,55,61,67,101,102,139,148,161, 

166,361,400 

Lubeyy İ bn Lebrı  261 

-m- 
el-Mdtifi İ bn cImrtin el-Mavsıli 69 

el-Maceirif 49 

Mdbed el-Cuheni 89 

Magiizi 229 
Mahled İ bn Yezid 463 

Mahreme İ bn Nevfel 192,343 

el-Mahremi 343 

el-Mahrış tddl-hasene fi, beyi -ini ke ş irin mine'l-
ahadi§j'I-muş tehere cale'lelsine 235 

el-Makrizl 89 

yesacu'l-muhaddise cehluh 328 
Malik bn Ağ ar 212,465 
Malik İ bn Dinar 233 

Malik İ bn Enes 20,26,27,29,31,32,33,39,40,42, 
44,47,49,52,74,75,84,90,91,94,106,110, 

114,119,131,140,153,154,155,158,164,170, 

179,182,202,209,223,239,240,246,248,254, 

259,282,284,285,288,291,293,294,295„303 

308,316,327,335,336,353,354,355,356,372, 

374,390,404,405,407,421,430,435,438,457, 

464,478 

Malik İ bn Evs 342 

Malik İ bn (Urfuta 304 

Mdmer 26,47,251,314 

Macıner İbn Rkş id el-Ezdi 68,308,430,439 

Mansfır 275,276,360 

Mansür İbn 	 en-NeysM3iiii 105 

Mansfır ibnu'l-Muctemir es-Suleml 27,119, 154, 

253,310,311,460 

Mansfır tbn Suleym 337 

Macrifet culftmi'l-hadis 2'ı  ,29,30,32,33,44,47, 

80,95,141,142,145,169,174,220,225,247, 

266,283,286,287,295,303,313,314,327,357, 

385,386,406,409,411,423 

Matar el-Yarr4 171 

el-Mrıverdi 153,333 

Me`rtlimu's-Sunen 126 

Mecdl 282 

Medine 31,38,48,49,99,100,113,152,190,192,222, 

235,282,295,296,354,364,376,377,378,380, 

409,422,423,437,457 

el-Mehdi 230,231,232,329,460,474,475 

Melthfil 223,372 

Mekhül ed-D ımaski 295 

Mekhril es-Mni 154,399 

Mekke 39,99,131,154,190,222,273,282,295,296, 

308,314,376,377,380,409,430 

Mekki İ bn İ brahim el-BelbI 424 

el-Me'mün 89,90,415,461 

Me'mün İbn Ahmed 227 

Menellabu'l-Imi-ım Ahmed 20 

el-Menhecu's-Sevi fi ş erhın-mettheli'r-revi 329 

el-Menhelu'r-revt fi'l-hadisi'nnebevf 329 

Merv 166,224,229,308,423,430 

Merv'n 439 

Mervrın el-Cddi 475 

Merv'ffil İ bn Muhammed 474,475 

Meryem 152 

Mesriik tbnu'l-Eedd 338,410 

Mes<üd 164 

el-Mescit- d' 20 

el-Mesilrik 341 

Mevla't-Tev'eme 5"Mih itl ın Ebi Mil, 351 

Met4fırtı t 319,458,461,462 

Meymfme 224 

Meysere 226 

Meysere İ bn 'Abdi Rabbih 229 

Mı sır 31,39,53,55,151,152,190,261,283,295,301, 

318,319,390,391,423,424,425,426 

Mihran 262 

Mihr'O'n (Ebil Mih) 351 

Milırrıb (Sefine) 106 

el-Milel ve'n-nihal 88,229,231,475 

499 



Misver 338 

1111ziinuri<tidia 27,39,41,49,75,94,95,101,104, 

162,163,167,228,229,232,305,385,398,414, 
458,460,461,480 

el-Mizzi 351 

Mdallimu't.tuMb bimd 	 ınine'l- 
elk -db 332 

Mu%viye İ bn `Abdi'l-Kerim ez-Zrıl 96 

Mu%viye (bn Ebi Sufy'an) 88,94,189,366 

368,425,452,452,456,458,459 
Mu`ıiviye İ bn Sebre 262 

Mucrız (İ bn Cebel) 52,141,272 

el-Mubhemdt 245 

IVlueMlid 173,194,222,282,296,382 
el-Muğ ire 189 

el-Muğ ire İ bn Ş ube 165 
Muğ lat.y 354,355 

el-Muğni 'an 	 fi'l-esfür fi taljrrci 

İnci 	mine'lab.,beir 419 

el-Mubaddisu'l-ftıpl beyne 'r-riivti ve'l-vtı `i 
40,165,196,308,327,430 

Muhammed (s.a.s.) 30,40,54,448,451,459 

Muhammed Cemrılu'd-Din İbn Muhammed 
Saqd İbn Kasım el-KAsımi 332 

Muhammed Ebii Zehv 186 

Muhammed Ekrem İ bn `Abdirrahman el-
Mekki 331 

Muhammed Hamidullah 192,194,383 

Muhammed İbn 'AM& 341 

Muhammed İ bn `Abdi'l-Acliı  158 

Muhammed İ bn `AbdPI-Kuddfıs el-Mukrl 303 
Muhammed İ bn (Abdillah Ebrı  Cacfer el-Kura-

ş i el-Ba ğ cldi 343 

Muhammed İ bn cAbdillah el-En ş 'ari 35,36,351 

Muhammed bn cAbdillah el-Mulı arrimi 343 

Muhammed İ bn 	 İ bn Eymun el- 

Kurtubi 323 

Muhammed İ bn `Abdirrahman el-Berki 479 

Muhammed İbn `Abdirrahman es-SelAvi 234 

Muhammed İ bn (Abdi's-Seyyid 85 

Muhammed İ bn cAbdi'l-Vehhlib İ bn Sel ın 
el-Cubbn 337 

Muhammed İbn `Atlan 240,256 
Muhammed İbn 'Ali eş -Ş iiri 94 

Muhammed İ bn `Anır 'bn cAlkame 129 
Muhammed İ bn `Arar el-Ley ş i 39 
Muhammed İbn `Anır el-cUkayli 479 

Muhammed İbn `Arcara İ bni'l-Birind (el- 
Berend) 339  

Muhammed İ bn Beşş rır 189,310,339,425 

Muhammed İ bn Ca<fer bn Muhammed ibni'l-

Heyş em el-EnlAri 350 

Muhammed İ bn Ca`fer İbn Muhammed İ bn 

Kinrme el-Ba ğıMdi Elra Bekr 350 

Muhammed İbn Cafer İ bn Muhammed İ bn 

ME4ar 	 Elıfı  cArnr 350 

Muhammed İbn Cerir et-Taberi 197 

Muhammed 'bn Cubeyr İ bn Mut`ım 142 

Muhammed İ bn EM 'Adi 163 

Muhammed 'bn Ebi Bekr 151,152 

Muhammed İ bn Ebil-Fev5ris 26 

Muhammed İbn Eslem et-Trı si 31 

Muhammed İbn Eyyrıb 25,26 

Muhammed Ibnu'l-Faz1 Ebu'n-Nucm -an 

cıTırinı  96 

Muhammed İ bn Fuzayl 399 

Muhammed İbn Fuzayi İ bn Gazv'an 163 

Muhammed İ bn Gayran 425 

Muhammed İ bn Hülid es-Dımaşkl 83,157,417 

Muhammed tbn Harran (el-Varrrık) 475 

Muhammed İbnu'l-Hasan el-Cevheri 26 

Muhammed İbn Drı tim el-Ke şş l 444 

Muhammed İ bn İ brahim 110,385,406 

Muhammed İbn İbrahim e ş -Sancüni ( İ bnu'l- 

Vezir) 332 

Muhammed İ bn İbrahim et-Teymi 115,131 

Muhammed İbn Idris e ş -Ş gici 106,268 

Muhammed İ bn İ shak 41 

Muhammed İ bn İ shak İ bn ljuzeyme 269 

Muhammed İ bn İ shak es-Serrlie 374 

Muhammed İbn İ smrıcil el-Bub'ari 166 

Muhammed ibnu'l-Ks ım et-Talkni 460 

Muhammed İ bn Ker~ 461 

Muhammed İbn Kerrüm es-Sicist1 229 

Muhammed İ bn Mihffin el-Cemal 338 

Muhammed İ bnu'l-Munkedir 170,222,291 

Muhammed ibnu'l-Mu ş ennjı  el-cAnezi 306 

Muhammed İbn Muslim İ bn -Nrre 145 

Muhammed ibnu'n-Neeerır el-Bağ cllidi 353 

Muhammed (İ bn c0mer tbn Yiinus) 15 

Muhammed ibnu's-Srı 'ib İ bn Bi ş r el-Kelbi 

Muhammed ( İbn Said İ bni'l-hakem) 15 

Muhammed İ bn Saqd İbn ljass el-Esedi 66 

230,474 

Muhammed İbn Sehl 286,287 
Muhammed İbn Selam ioni'l-Feree el-Bi-

kendi 337 
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Muhammed İ bn Sellhm Ibni's-Seken el-Bi-
kendi 337 

Muhammed İ bn Sirin 47,93,170,172,173,222, 

223,291,335,372,386,454,455,457 

Muhammed İ bn Suleyntiin el-Ilazratni 286,287 
Muhammed İ bn Ş ued 228 

Muhammed (İbn cUyeyne) 165 

Muhammed İbn Vhsi` 314 

Muhammed İbn Yatıyh İ bn lIabb -an 340 

Muhammed İbn Yatıyh. el-Vhsıti 311 
Muhammed İbn Yahya ez-Zuhli 351 

Muhammed İbn Ya`khb el-E ş amm 318 
Muhammed İ bn Yagyab İ bn Yüsuf 

Muhammed İ bn Zeyd 335 

Muhammed İ bn Ziyhd 255 

Muhammed Riiğı b et-Tabbilh, 162 

Muhammed Raz ıyyu'd-Din Ebu'l-Faz1 İ bn 
Muhammed Ebu'l-Berekht 331 

Muhammed S ıbğ atullah el-Midrhsi 319 

Muharrim 343 

Muhyiddin Yahyh İ bn Ş eref en-Nevevi 98, 

329 

Mukaddimetu 

328 

Mulşhtil 229, 231 

Munteha'l-kemdl fi marifet elkidd'r-riccV 95 
el-Muntek ıl min Minhdci's-sunne 87,457 
el-Munzir İ bn `Abdillah 144 
Murra İ bn Kdb 182 

Murdat'ş -gheb 20 

Mush (a.s.) 33,35,447 

Milsh İ bn (Abdillah et-Tayll 32 

Müsü İ bn cA.'i ş e 102,411 

Müsü İ bn `Ali el-Ahvel 343 

Mfısh İbn 'Ali İbn el-I ş bill 
343 

Müsü İ bn (Ali Ebu'l-Fazl. el-Hayyht 343 
Müsü İ bn `Ali İ bn Ghlib el-Emevi 343 

Müsü İ bn Diiviid 42 

Müsh İ bn Ithrfın 45,396 
Müsü İ bn ismdil 57,141,352 
Müsü İ bnu'l-I ıı rasI 343 

Mfı sh İ bn Sehl İ bn 	 el-Ba ş ri 
351 

Müsü (İbn Talha İ bn cUbeydillah) 165 

Mrı sh İ bn `Ukbe 141,142 

Mfı sh İbn cı lleyy İ bn Rabhh el-M ı srl 343 

Mu ş annaf (`Abdurrazzük) 308,431 

Mu ş annaf (Ebü Bekr İ bn Ebi Ş eybe) 308 

Mu şannaf (Ilammhd İ bn Seleme) 308 

Mu şannaf (ibnu'l-Cerrh1)) 308 

Mu şannaf (Sa`id İ bn Mansiir) 308 

Mu şannaf (Sufyhn e ş -Seyri) 308 

Musedded 254,344,425,473 

el-Mu ş ennh İ bn (Abdillah İ bn Enes İ bn Melik 

351 

el-Mu,şennh ibnu's- Ş abbhh. 41 

Muserhed 344 

Musevver İ bn <Abdi'l-Melik el-Verbdi 338 

Musevver İ bn Yezid 338 

el-Museyyib İbn Hazn 295 

Muslim (Ebu'z-Zuhh) 106 

Muslim İ bn Ebi Muslim 339 

Muslim (İ bnu'l-Ilacehe) 31,32,37,44,48,49,50,51, 

56,61,62,68,70,98,103,109,112,120,123,123, 

129,131,140,141,142,163,164,173,174,179, 

182,189,194,195,196,202,209,220,226,234, 

241,244,246,254,255,258,266,267,269,274, 

280,281,292,297,300,302,303,305,306,308, 

309,319,321,322,323,327,335,338,341,342, 

355,357,364,365,366,367,385,387,388,389, 

390,391,392,399,400,407,410,411,412,422, 

424,425,427,430,431,448,450,451,452,453, 

455,465,472,473,478,479 

Muslim İ bn tbrhhim 244 

Muslim İ bn İ brhhirn İ bn Harb 425 

Muslim tbnu'l-VelId İ bn Rabhh el-Medeni 344 

Musned (Ahmed İ bn Hanbel) 20,47,55,142, 

194,196,234,278,279,286,303,317,318,319, 

320,350,382,463,464,472,473 

Musned (Bakıy İ bn Malı led) 278,279 

Musned (Bezzhr) 473 

Musned (Ebü Düvüd et-Tayülisi) 317,318,321 

Musned (Ebü Hanife) 317 

Musned (`Omer İ bn `Abdi'l-`Aziz) 318 

Musned (e ş -Ş hfi<I) 318 

Musned (Yackfıb İ bn Ş eybe) 259 

Mustafü es- Şı bdi 186 

Mu ş pzialtu ehli'l-eser 	ş erkt Nuhbeti'l- 

fiker 331 

el-Mustasfd 18,166 

el—Mustedrek 323 

el-Mustefdd min mubhenuiti'l-metni 

245 

Mustemir tbnu'r-Bayyhn 262 

el-Mustenir İ bn Ahzar 350 
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Mu ş kilu'l--jsir 268 
Muşkedkı e 262 

Muş tebehu'n-nisbe 337 
el-Muctaşı m 90,461 

Mt4ayn 262 

el-Mutevekkil 90 

el-Muttefik ve'l-mufterth 94 
d-M/iva/k1' 27,140,179,182,202,239,240,254, 

294,308,337,339,341,342,353,354,355,356, 
390,430 

el-Muzeni 283 

N1fic 47,110,142,154,166,182,209,222,223,280, 
316,335,434,478 

Nahle 153 

en-Nazr İ bn Mutarr ıf 75 
en-Nazr İ bn Şumeyl 115,116 
Neblfan 351 

Necmu'd-Din Suleymün 'bn (Abdi'l-R-.avi 
et-Tüfl 98 

Nehcu'l-bel4a 457 

en-Nes2'i 26,44,50,67,103,119,164,202,206,289, 

301,308,309,310,334,365,399,404,408,421, 
425,431,461,463,479 

Neacetu'n-nazar fd şerht Nulıbeti'l-fiker 331 
en-Nevevi 	41,44,48,49,50,97,98,102,119,146, 

147,157,166,178,200,245,249,259,263,266, 

268,283,292,297,321,332,367,421 
Nevf el-Bikrill 262 

Nisiı" 425 

Nis:lbür 166,423,424 

Nucaym İbn Salim 31 

Nubeyşe el-Bayr 261 

en-Nucürnu'i,idhire 41 

Nüh (a.s.) 228 

Niıh İ bn Ebi Meryem 229 

Nuhbetu'l-fiker fd mustalaht ehli'l-eser 331 
Nulıbetu'l-fiker ş erhi 31,36,51,56,64,66,101,102, 

108,109,110,118,128,133,134,137,149,156, 

183,201,208,211,213,241,215,219,221,222, 

226,227,233,238,242,243,248,249,250,252, 

253,254,266,270,287,290,293,297,302,303, 

313,316,328,331,332,335,336,345,348,353, 

357,373,375,386,387,388,392,405,408,414, 
420,428,433,467,478, 

Nuket 330 

en-Nuketu'l-vefiye bin ı Ct fi ş eritt'l-Elfiye 330 

en-Nucm,n İ bn (Abdis'-Selam 240 

en-Ndmiin tim Beş ir 396 

Nuseyr İbn Zugük 45 

Nuzhetu'l-elbttb 95 

Nuzhetu'n-nazar ft' tav;ih ı  Nuhbeti'l-fiker 331 

-o- 
<Omer İ bn 'Abdi'l-cAziz 246,318,438 

`Ömer ibnu'l-HatW ı  47,52,55,61,62,87,110, 

115,131,140,141,143,164,171,179,218,236, 

247,295,379,380,381,385,406,409,451 

`Ömer İ bn Mils'a 200 

`Omer tim (O ş m5n 288 

`Ömer İ bn Şubb 226 

`Omer ( İ bn Şucayb) 165 

`Omer İ bn Yarma 15 

`Omer İ bn Zerr 92 

`Omer İ bn Zurttre (el-Bade ş i) 344 

`Oş m5n İ bn `Affan 55,87,88,94,140,141,151, 

172,179,295,380,381,409,437,456 

`OşmEın İbn Ebi Suley~ 142 

`Oşm'an İ bn Ebi Ş eybe 305,317,425,444 

`Oş mrın İ bnu'l-Esved 40 

`Oşın ı n İ bn `Ömer 314 

(O şm5n İ bn Sacid ed-D5rimi 268 

(Oş mAn İ bn Suleynaün 142 

Pizdevi 361 

Rab'ab 341 

Bubi` tim Habib el-Bış ri 68 

Bubi` İ bn Huş eym 310 

er-Rabiş  İ bn Huşeym 227 

er-RabI` İbn Şubeyh 308,430 

er-Rabi` İ bn Suleym'an 351 

Rabia 282 

Rabia İ bn Ebi tAbdirralunan 154 

Rabi<atu'r-Rey 38,39,164,222 

Rfic İbn Eşras 74 

Rğ fi` İ bn Naşr el-Hammiil 338 

er-R5fici 17,449 

Riığı b 65 

er-R5mahurmuzi 40,165,196,308,309,327,430 

Baylı  ibnu'l- Zisım 177,178 

Baylı  İbn cUMde 350 

er-Ravzu'l-mukellel ve'l-verdu'l-mdallel 332 
er-ltrızi 275,285 

Reru'l-irtiyab 	 mine'l-esmii've'l-en- 
süb 344 
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er-Refu ve't-tekmll 132 

Remle 425 

Rey 308,426,430 

Rıbi İ bn klıra's 340,478 

R ı zN, n 295,381 

er-Risiile 22,24,58,269,293,294 

er-Risraletu'l-musta;rafa 15,95,103,106,438 

Riyalı  341 

Rufey(  Ebu'l-`Aliye er-Riyatıl 223 
er-Rahmi-Emin 448 

Ruzeyk İ bn Hukeym 341 

Sabit 164,209,210,383 

Sabit İ bn Eslem el-Bu/İ ri/II 49 

Sabit İbn Mr14 233 

es-S1,14 ve'l-drill ık 94 
Saş d İbn Bekr 40 

Sa`d İbn Ebi Vakkas 55,176,380 

Saccl İbn İ yas 344 

Saş d İ bn Tarif 227 

Saş d İ bn `Ubrı de 247,383 

es-ş tıchka 16 

es-Sadiik 96 

Safv .an İhn Suleym-312 
Ş ablfe 306 

Ş al.afe (`Abdullah İ bn şArnr) 382 

Ş aktfetu Cabir 49,196,382 

Şahifetu Ilemmam 195,383 

es- Ş altife eş -Ş rldı li,a 194,195,382 
es- Ş abife eş -ş alfilm 194,195,383 

Ş ahiti (el-Buhar!) 40,48,51,56,61,67,88,98,99, 

109,112,112,120,121,129,131,136,140,179, 

182,189,194,196,202,220,226,236,237.244, 

306,253,254,255,256,269,280,282,297,302, 

303,308,309,317,319,320,321,322,323,355, 

366,376,378,380,385,389.390,391,399,405, 

406,407,422,423,424,427,438,446,447,448, 

452,453,455,472,478,479 

.504 (İ bn Ijuzeyme) 335 

Ş ahiti (Muslim) 31,32,48,51,56,61,62.70,88,98, 

109,112,120,123,129,131,140,141,142,173, 

174,179,182,189,196,202,209,220,226,234, 

241,244,254,255,258,269,280,281,292,297, 

302,303,306,308,309,319,321,322,323,335, 

357,364,364,365,366,367,385,389,391,399, 

400,407,410,412,422,424,427,430,449,450, 

451,452,453,455,472,478,479 

ş akı ffifı n 202,321,323,337,339,340,341,342,389, 

392,394,479 

Salmfm 262 

Satı nfm İ bn Sacd 207 

es-Wib İ bn Yezid 410 

Said 56 

Said İ bn cAbdirratıman 425 

Said el-A.dem 311,312 

Sdı d İ bn Cubeyr 222,296 

Said el-Curayri 342 

Said İ bn Ebi şYrübe 39,92,140,164,251,308, 

399,430 

Saş id İ bn Ebi Hilal 295 

Said İbn Eh! Meryem 254 

Said ibnul-Hakem el-M ı sri 15 

Saş id İbn iyas el-Curayri 163 

Said İ bn Mansür el-Belki 308,399,425 

Said İ bnu'l-Museyyib 52,113,170,291,294,295, 

296,297,410,412 

Sarld el-lVlakbur-i 129 

Saş id İ bn Zeyd 380 

Said İ bn Zeyd İ bn şAınr İ bn Nufeyl 55 

Saş id İ bn Zi ttulün 212,465 

Sal»u'd-Din el `Ala'! 162,354 

Sdlebe 44 

SMit). (mev15. şAmr İbn Ibrey ş ) 351 

Ş alih (Sefine) 106 

SWitı  İ bn 	Salih 351 

Salih İ bn Keyskı  143,438 

Ş alih İ bn NebMn 164 

S8lim 46,47,80,182,209,341 

Salim İ bn `Abdillah 297 

Salim İ bn (Abdillah İ bn `Ömer 113,386 

Salim İ bn NO 163 

Salim mevla'n-Nasriyyin 342 

e s-Sayraff 333 

es-Sedüsi 351 

es-Seffaly. 460 

Sefine 105,106,262 

es-Sefr 338 

es-Sehüvi 329 

Sehl İ hn Sdd es-SiiSdi 196 

Sehl İ bn Zencele 399 

-Sekafi 150 

es-Sekati Ebii Bekr el-Basri 350 

Selam İ bn Ebi'-1-1:lukayk 337 

Selam İ bn Muhammed en-NShiz el-Makdisi 

337 
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Selffin İ bn Muş kem 337 
SeMme 337 

eleme 341 

es-Selemi (es-Selim!) 342 

Selim İ bn liabb -an 341 
Selm İbn `Abdirralıman 341 
Selm İ bn Kuteybe 341 
Selm İ bn Ebi'?-Zeyy'ffi 341 
Selm İbn Zerir 341 

Sem`rin İ bn Me ş nec 212,465 

es-Sem'Ani 257,258 

Semerkand 183,350,423 

Semura İ bn Cundeb 196,383 
Sender 261 

Sevr 435 

eş -ş evri (Sufy -an) 286,287,342 
Seyf İ bn cOmer et-Teminıi 227 
es-Seyyidu' ş -Şerif 'Ali İbn Muhammed el- 

Cureni 332 

es-Seyyid ıf ş -Serif Muhammed Emin 330 
şı ffin 456 

şı lı4 17,148 
S ık ılk Sitte 195 

Slbeveyh 349,350 

SicisUn 425 

Silku'd-Durer fi musktlaltt ehl'l-eser ve nain ı t 
Nulıbeti'lliker 331 

SiMal İ bn Harb 281 

klafs `Ömer İbn Baskın 
el-Bulkini e ş -ş Mici 329 	• 

Sirin 222 

Sirgıeu'd-Din Ebfı  Tiafş  cOmer İ bn RasMn 
eş -Wici 329 

Sirin 222 

Sirriyyu'd-Din İ bnu's-S2'iğ  331 
Sucayr ibnu'l-El ıms 262 
şublı i eş -SWilı  305 

es-Subki 20,21,103,183 
Suffe 192 

Sufygm 40,46,75,141,151,360 

Sufy -an İ bn cUyeyne 20,26,44,47,52,68,69,92, 
119,140,155,163,164,165,177,178,206,207, 

248,251,263,308,327,408,430,436 

Sufy"n eş -Sevri 20,41,44,52,68,69,91,106,139, 

143,154,154,162,163,170,174,177,178,201, 

209,251,253,283,288,292,303,308,311,381, 

415,430,431,455,463,469,470,478 
Suheyl 49,388 

Suhyl İ bn Ebi Mili 49,141 209 

Sulı nfın 262 

Suleym 341 

Suleym İ bn ş ucayb el-Kisn 311 

Suley~ 142 

Suleymfın 'bn Eyyfıb er-RAzi 214 

Suleymgın İ bn Harb 352 

Suleyman İbn Kays (el-Ye ş kuri) 49, 382,383 

Suleymffil İ bn Milı~ el-Acmeş  33,47,248 

Suleymiin İ bnu'l-Muğ ire 163, 340 

Suleymgm İ bn Yesfır 113,222,224,412 

Suleym er-libi 43 

Suleynı gın et-Teymi 220 

Sultan Mehmet 445 

Sumey 104 

Sunbilı  İ bnu'l-A`ser 261 

Sunen (ed-Dürakuini) 256 

Sunen (ed-Dfırimi) 52,53,202,317,438 

Sunen (FIA Dgıvfı d) 55,62,111,126,168,177, 

178,196,202,206,244,254,256,257,289,302, 

308,309,329,365,366,393,399,401,408,422, 

425,431,435,450,472 

Sunen-i Erba'a 232,288,319,399 

Sunen (İ bn Wace) 61,62,111,122,168,177,179, 

202,226,233,289,302,308,365,366,399,408, 

422,426,431,472,473 

es-Sunenu'l-kubr (el-Beyhaki) 473 

Sunen (en-NesWI) 202,289,301,308,309,310,365, 

399,404,425,431 

Sunen (et-Tirmigi) 34,35,61,67,67,68,111,122, 

126,127,129,130,168,176,179,202,244,287, 

302,304,308,309,310,323,365,366,367,399, 

425,431,472,478 

es-Sunne ve mekttnetuh fi't-tesri<t'l-ItsliimI 186 

Surayc ibnu'n-Nu' ıngın 341 

Surayc İ bn Yfmus 341 

Sfıriye 390,391,424,425 

Stı`ftdu'l-mer4i ş erku Elfiyeti'l-cIriikl. 330 

Suveyd İ bn Gafele 412 

es-Suyiiti 15,16,17,21,25,26,27,29,30,31,32,33, 

36,37,38,41,42,43,44,46,47,48,50,54,56,68, 

79,80,81,82,84,85,86,88,93,94,95,96,99,100 

102,103,105,108,111,112,113,114,115,117, 

119,120,125,127,129,132,138,140,145,146, 
152,153,157,158,160,162,163,164,165,166, 

167,168,169,170,171,176,177,178,180,181, 

182,183,184,185,186,187,188,200,201,203, 

204,208,210,211,213,219,221,223,226,227, 
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229,230,231,232,233,234,235,236,237,238, 

242,245,249,254,255,256,257,258,259,261, 

266,267,268,269,270,271,274,275,279,282, 

283,284,285,286,289,291,292,293,294,296, 

297,301,302,306,309,310,313,315,316,318, 

319,321,323,329,330,332,334,335,337,339, 

341,348,349,352,353,354,355,356,358,360, 

364,366,368,372,374,375,378,380,385,386, 

388,390,392,414,415,420,421,423,434,435, 

436,441 ,449,454,458,461,463,465,466,468, 

474 

97,140,151,153,162,163,164,166,170,187, 

75,209,228,255,276,292,304,327,340,434 

Şudeyy İ bn `Atlan Ebit Umame el-Babili 261 

Şurabbil 164 

Şurayh 341 

Şurayb. İ bnu'l-Hariş  410 

Ş ureyk İbn 	en-Nandi 77,178,179, 

233,254 

Ş urüpfl-eimmetil-ltamse 50 

Ş urfitu'l-eimmetis-sitte 202 

T 

-Ş - 

eş -Ş dbi 52,29,178,212,223,281,282,297,327, 

357,382 
e - Ş afici 	18,20,22,23,26,44,47.53,58,72,76,91, 

119,140,153,165,178,210,214,218,219,227, 

268,269,283,292,293,294,295,303.318,327, 
335,336,343,354,366,371,372,386,390,404, 

405,406,434,464,478 

Ş am 53,89,190,194,223,295,308,423,425,426, 

430,437,452,456,475, 

Ş ebabe 255,257, 

Ş ebabe İ bn Seyyar 257 

Ş eddad İbn Evs 287,366 

eş -Ş ehristani 88,229,231,475 

Ş ekel İ bn klumeyd 261 

Ş emguven İ bn Yezid Eha Reyhan 261 

Ş emsu'd-Din Muhammed İ bn `Abdirrahman 

es-Sehavi 330 

Ş emsu'd-Din Muhammed İbn Muhammed 
İ bni'l-Cezeri 332 

Ş erefu asbeibi'l-hadis 94,171,328 

Ş erefu'd-Din 'Ali İ bnu'l-Mufazzal e-Makdisi 
444 

Ş erefu'd-Din Hasan İ bn Muhammed 

332 

Ş erbu'l-Muvattrı ' 353,354 

Ş erbıt Nehci'l-beliiğa 457 

Ş erbu Şablbi Muslim 48,147,367 
Ş eyban İ bn `Abdirrahman 140 
Ş ilfab İ bn I:Tıra ş  el-Ijavşebı  311,312 
Ş ihrıbu'd-Din Ahmed İ bn Ebi Bekr el-Bu ş ayri 

473 

Ş imali Afrika ] 90,437 
Şucayb ( İ bn Ebi Hamza) 27,143,154,165 

Şube İ bnu'l- İlaccae 20,27,33,41,45,52,56, 

Ttıbalzatu'd-4antıbile 20, 53, 103 

Tabakatu'l-buffili 410 

TaboWct (İ bn Sa<d) 194, 196, 327, 382, 438 

4-Tabakcitu'l-kubrü 375, 398, 410 

Tabalcatdş -ş rtfictyye 20, 21, 103, 183 

Tabaktıtu't-tttbicitt 410 

et-Taberani 210, 321, 337 

et-Taberi 186, 475, 476 

Taberistan 352 

Trte 65, 111 

Tacu'd-Din `Ömer İ bn 'Ali el-Fakihi 98 
Teri-hTairkıtabv  4 ni 4ş alib.  

Ahmed el-Ceziriri ed-D ı - 

maşki 332 

Tahricu abttılISTabytı  419 

Ta4ş iru'l-baviiş  min ekii ş 'ibi'l-Isuşş rtş  186 

Tallimetu'l-cerb 20, 21, 39, 196 

Talpyyu'd-Din Ebu'l-`Abbas Ahmed İ bn Mu- 

hammed eş -Ş emeni 331 

Taktyyu'd-Din İ bn Teyimiye 131 

Talpyyu'd-Din Muhammed İ bn Ali İbn Dakik 

el-cIyd 332 

Talcrlb 41 

Talcribu'l-irş gtd ilfz c ı lmi'l-isnticl 329 

et-Takrib ve -t-teysir (li-macrifet Suneni'l-Be ş ir) 

249, 263, 329 

et-Talcytd 	34, 99, 104, 106, 136, 237, 

247, 248, 249, 260, 267, 280, 281, 288, 

310, 318, 330, 338, 341, 342, 251 

Talsyidu'l-ctlni 94, 193, 196, 438, 458 

Talat Koçyi ğ it 16, 49, 90, 92, 116, 194, 197, 

202, 225, 226, 230, 307, 308, 309, 319, 320 

327, 382, 383, 399, 424, 431, 458, 462 

Tanla 55, 295 

TaliM İ bn 'A= 41 

Talim İ bn cljbeydillah 165,380 
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Tarlik et-tdlik 237.427,428 
Talmud 171 

Tanribirdi 41 

Tdrilz 398 

Tdrihu Bağıldd 20,21,25,26,39,40,41,94,103, 
183,328,343 

Tdrilzu Buhdra 337 

Tdrilzu (el-Bulı ari) 475,476 
Tdriliu'l-cehmiyye 474 
Tdrilzu'l-Isldm 20,38,193,194,196,382,439 
et-Tdrilı u'l-kebir 70,196,383 
Tıirlitu'r-ricia 444 

et-Taşhif ve't-takrV ve zerhu ınd yaka`u fili 301 
TEt yas 222 

et-Tayldisi 321 

Tayyib Okiç 166,171,334. 

Tebztru'l-muntebeh bi-tahriri'l-mu ş tebeh 337 
Tebrik 402 

Tedribu'r-rdvi 	15,16,17,21,25,26,27,29,30,31, 

33,36,37,38,41,42,43,44,46,47,50,54,56,79, 

80,81,82,84,86,93,94,95,96,97,99,100,102, 

103,105,108,111,113,114,115,117,119,120, 

125,127,129,132,138,140,145,146,152,153, 

157,158,160,162,163,165,166,167,168,169, 

170,171,176,177,178,180,181,182,183,184, 

185,188,200,201,203,208,210,211,213,219, 

221,223,226,227,229,230,231,232,233,235, 

236,237,238,242,245,249,254,255,256,257. 

258,259,261,263,266,267,268,269,270,274, 

275,279,282,283,284,285,286,289,291,292, 

293,294,296,297,301,302,306,309,310,313, 

315,316,318,319,321,323,329,334,335,337, 

339,341,349,353,354,355,356,358,360,364, 

366,368,372,374,375,378,380,385,386,388, 

390,392,414,415,420,421,434,435,436,441, 

454,463,465,466,468,474 

Ted-am 261 

Tehzibu'l-es ınır 196 

Tehzibu'l-kerndl 480 

Tehzib (et-tehzib) 20,21,25,26,27,29,38,39,40,41, 

49,94,103,104,113,164,196,398,439 
et-Tekmile li-vafeyiiti'n-nakale 444 

Tellirş u'l-mutezdbih 344 

Telkihu fuhdrni ehli'l-ezer 277 

Tenklhu'l-aniiir fi (uldmi'l-dzür 332 

Tenviru'l-haviilik 353,354,355 

Tenzihu' ş -zericati'l-merfii`a 

cati'l-mevzil'a 234  

Tevcihu'n-naar 17,39,70,125,127,130,131,133, 

134,135,136,137,140,146,158,160,189,207, 

225,238,317,332,385,392,421,466 

et-Tevhid 323 

mulatelifi'l-hadis 151,268 

Tevvez 342 

et-Tevvezi 342 

Tezkiretu'l-hufM 15,20,21,25,26,27,29,38,39,40, 

41,49,86,91,94,99,103,104,113,126,172,196 

261,322,323,327,328,337,382,410,439 

Tegkiretu'l-culemd 332 

et Tirmizi 33,34,35,36,44,50,61,67,68,80,111, 

122,126,129,130,131,133,134,135,136,137 

138,168,176,178,179,195,202,206,210,238, 

244,253,287,302,304,308,309,310,323,365, 

366,367,392,393,399,408,425,426,431,472, 
473,478 

Trablus 190 

Tuhfetu ehli'n-naiar 332 

Tulzfetu'l- İlzyd fin ıd fdte min tehdrici al ıddizil-
İkyd 419 

`Ubrı de 341 

`Ubeyd ibn Evs el-Gassrud 368 

`Ubeyde 341 

`Ubeyde İ bn `Amr es-SelnAnI 386 

`Ubeyde Ibnu'l-Cerrah 380 

`Ubeydullah 352 

`Ubeydullah İ bn `Abdillah İbn `Utbe ( İ bn 

Mesciid) 113,170,291,410,412 

`Ubeydullah İ bn `Amr 434 

`Ubeydullah İ bn Burayde 244 

`Ubeydullah İ bn Ebi Cafer 154 

Tbeydullah İ bn Müsa (el-`Aksi) 25,94396,424 

`Ubeydullah İbn cOmer 182,209,251,335 

`Ubeydullah İ bn SuleyMün 207 

Ubeyy İ bn 'Imrıra 337 

Ubeyy İ bn Ka`b 105,141 

Ubullt 342 
Uhud 381 

Ukayl İ bn Halid 	342 

el-cUkayli 162 

`Ukbe İ bn qmir 31,47,423 

Ukey1 305 

Ukey1 304 

Ukeyne İ bn `Abdillah 16 

cUldmu'l-hadis 15,21,26,30,31,33,34,36,38,41, 

43,44,47,41,55,80,81,82,83,85,93,94,96,97, 
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99,103,104,105,106,117,119,127,129,132 

134,135,136,152,156,157,158,159,162,164, 

166,167,169,177,181,183,184,214,221,236, 

237,246,248,249,259,260,263,266,280,283, 

284,285,286,287,288,297,303,304,306,317, 

321,328,329,330,331,332,337,338,348,349, 

352,354,355,356,375,380,381,387,390,392, 

393,395,396,406,407,420,421,427,429,434, 

435,441,454,463,464,467,477 

'Uggı ntu'i-hadis ve mu ş talabuhu 305 
Ummu 11ariim 452 

Ummu Kays 99 

Ummu Seleme 272 

`Umeyr (Sefine) 106 

Umeyye İ bn Halef el-Cumabi 351 

Uneyse 208 

`Urve ( İ bnu'l-Muğne İ bn Şube) 165 

cUrve /bnu'z-Zubeyr 113,170,256,260,291,294, 
412 

Usrune İ bn Malik 262 
Ustıme İ bn Zeyd 105,288 
Usdu'l-Obe ffi mdrifeti' ş -şaltübe 375 
(Utbe ( İ bn Mes'ad) 164 
cliyeyne 165 

-V- 

Vabiş a İbn Mdbed 261 
el-Vafeyt 444 

Vafeytıtu'l-dyün 20,21,25,29,38,39,40,41,91,100, 
103,113 

Vafid İ bn Miisa ed-Dari 342 
✓afid İ bn Seleme 342 

/bn 1:luer 254 

Vabıd 342 

Vasi</bn klabbrin 340 

el-Va ş ib 90,461 

Vaşı l 253 

Vagl el-Abdeb 304 
Vaşı l İ bn `Ata' 89 
Vaş ile İ bnu'l-Es1Fd 166,372,380 
✓rıart 77,308,430 

Vehb İbn Cerir 44 

Vehb İ bn Halid 163 
Vekic İ bnu'l-Cerrah 20,21,46,69,144,166,360, 

390,424 

el-Velid 187 

el-Velid İ bn Muslim 140,141,179,308,344,399, 
430 

el-Velid 	Yezid 439 

Veliyyu'd-Din el-'Irabi 245 

Verrad 189 

Vuheyb 141,340 

Yurdan 262 

Yalıya 253 

Yahya İ bn Bisr el-Bellji 342 

Yahya İ bn Bisr el-Rarlri 342 

Yabya İ bn Cdfer 75 

Yalıya İbn Ebi 'A= es-Seybani 344 

Yahya İbn Ebi Ke5ir 59,143,144,154,209, 

210,411 

Yahya İ bn Eyyüb el-Ceriri 342 

Yahya İ bn Ma% 21,71,78,158,162,164,167, 

187,188,203,232,248,187,188,203,232,248, 

249,289,295,297,327,425,444 

Yabyri İ bn Sdid 52,110,115,213,251,276,296, 

386,406 

Yabya İbn SdId el-En ş ari 39,93,94,131,154, 

169,247,282 

Yalıya İ bn Sdld el-Kattan 26,28,44,69,70,75, 

92,119,163,169,170,228,296, 

Yalıya (İ bn Talha İ bn rUbeydillah) 165 

Yahya İ bn cUbayl el-Huzgı `i 342 

Yalıya. İ bn Yabya et-Temini 25,26,44,119, 

283,424 

Ydlyırıb (İbnul-Muğ ire İbn Ş ube) 165 

İbn Ş eybe 239,259,260 

Yaggı  İ bnu'l-E şdak 31 

Yacla İbn `Ubeyd (et-Tanafisi) 139,288,463 

Yedam 261 

el-Yeman el-Cdfl 224 

Yemen 53,122,308,430 

Yesar 224,339 

el-YevCıkftu ve'd-durer fi ş er1:41 Nultbeti'l-fiker 

331 

Yezid İbn Cariye 340 

Yezid İ bn Ebi Habib 47 

Yezid İbnu'l-Esved 344 

Yezid İ bn Hazan 25,26,44,70,163,166,341, 

396 

Yezid (İ bn Sabit) 164 

Yezid İ bn Subaym 212 

Yezid İ bn Zuray<  163 

Yedi' er-RulFrış l 282,311,312 

Yarma 143 
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Yunus İ bn `Abdi'l-Artrı  406 
Yunus İ bn Eb1 İ shak 15,248 
Yanus İbn Habib 318,321 

Yanus İbn Muhammed e ş -Ş adak 96 
Yunus İbn `Ubeyd 296 

Yunus İ bn Yeziel 96,143.314 
Yunus İ bn Yunus er-Reş IdI 332 
Yunus el-Kezfib 96 
Yuseyr İ bn `Anır 339 
Yusuf İ bnu'l-Basan et-TebrizI 98 
Yastı/ İ bn 'Isa 244 

Za'ide 254,310 

Za'ide İbn Eudrıme 163 

ez-Za`If 96 

ez-Za] 96 

e3-Zehebi 15,20,21,25,26,27,29,38,39,40,41, 
49,62,63,75,86,87,91,94,95,99,101,103. 
104,106,113,126,162,163,167,172,193, 
194,196,203,206,215,228,229,232,261, 
274,305,322,323,327,328,337,382,385, 
398,410,413,414,439,457,458,460,461, 
480 

Zekeriya İ bn Za'ide 163 
Zekeriya Ibn Muhammed el-En şarl 330 

Zekiyyu'd-Din Ebu Muhammed (Abdu'l-
cAiim el-Munziri 444 

ez-Zemahş eri 17 

Ze ınınu'l-kelgı m 90,93,196,438 

ez-Zerke ş i 130,131,136,210 

ZevCt'id 473 

Zev ıridu'l-muccemi'l-et ısat ve'laşğ ar li't-Taberüni 
cale'l-Kutubi's-sine 473 

Zevrt'idu'l-Muceenti'l-kebir In-TaberCı ni, cale'l- 
Kutubi's-sitte 473 

Zevü'idu Musnedi Al ı med ale't-Kutubi'ssine 473 
Zevü'idu Musnedi Bezzlir cale'l-Kutubi's-sitte 

473 

Zeva'idu Musnedi Ebi Ydlet el-Mavs <ale'l-

Kutubi's-sitte 473 

Zeyd 272 

Zeyd İ bn Eslem 222,251,298 

Zeyd İ bn Barişe 376 

Zeyd ( İbnul-Ijattrı b) 164 

Zeyd ( İbn Sabit) 164,303,380 

Zeyd İ bn Yuseyr 286 

Zey/un `altı  Tabaldati'/-Haneibile 100 

Zeylu Ke şfi'i-iunim 332 

ez-Zeylu'l-rnumehhed 319 

Zeynu'd-Din (AbdurrahIm el-cIraki 329 

Zeynu'd-DIn Eba Muhammed 'Abdurrahman 

İ bn Ebi Bekr el-`Ayni 330 

Zeynu'd-Din el 'Irak/ 46,146,330,445 

Zeynu'd-Din Easim İ bn Et4laba ğ a 398,419 

Zeynu'd-Din el-Malag 98 

?Imam İ bn Sagebe 40 

Zirr İbn ljubeyş  262 

Ziyrıd Ibn Riyah 341 

Ziyad 1bn Sa`d 289 

Zubeyd 341 
Zubeyd İ bnu'l-ljariş  341 

ez-Zubeyr 55,295,380 

Zubeyr Şı ddiki 378 

Zuheyr İ bn Mu%Niye 163,257 

Zuheyr İ bn Muhammed 142 

ez-Zuhri 26,44,46,47,55,80,93,94,119,131,142, 

169,170,22,246,251,254,256,257,282,284, 

385.288,289,292,314,316,342,386,407,429, 

438,439 

Zur`a 186,187,344 

Zurayb İ bn Nukayr İ bn Şumeyr 262 

ez-Zurkrıni 353,354 

Zuyeyd İ bnu' ş -Şalt İbn Macd Yekrub 341 
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Fiyat ı  : 250 TL. 
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