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ÖNSÖZ 

Tercemesini takdim etti ğ imiz bu kitap, Seyhulislâm İbn Hacer'in mu ş -

talahu'l-hadise dair hadisçiler arasmda ş öhret kazanm ış  mühim eserlerinden 

biridir. Ileride ayr ıca zikredilece ğ i vechile, bu ilimle me ş gul olanlar ın dâima 

müracaat ettikleri kaynak bir kitap olmas ı  dolayı sıyle, tan ınmış  bir çok müel-

lif tarafından ş erhleri yap ılmış , hâş iyeleri yaz ılmış  ve naz ım hâline getirilerek 

okunup ezberlenmesi, öğ renilip okutulmas ı  kolayla ş tırılmış tır. 

Kitabın konusunu te şkil eden mu ş talabu'l-hadis veya uş idu'l-lıadis, hadis 

rivayetiyle bu rivayetin as ıl ve ş artlarından, çe ş itlerinden, ahkâmından, râ-

vilerin hal ve ş artlar ından, merviyyatm s ınıflarından bahseden, bir ba şka 

ifade ile, metin ve senedin ahvaline müteall ık kaideleri bildiren bir ilimdir 

Bu ilim sayesinde, Hazreti Peygambere nisbetle, ondan rivayet edilen sunnete 

ait haberlerin incelenmesi ve gerçekten ona ait olanlarla olmayanlar ın birbirin-

den ayırt edilmesi mümkün olmuş tur. Yahut bir ba şka deyi ş le, sab.i.h olanları , 
zayıf ve sahte olanlardan ay ırarak, dinin esasm ı  te şkil eden sunnetin ş üphe-

den uzak ve sa ğ lam bir ş ekilde nesilden nesile intikalini sa ğ lamak, bu ilmin 

vazettiğ i kaideler yard ımıyle kolayla ş mış tır. 

Her ilimde olduğu gibi, bu ilimde de, onun zuhurunu haz ırlayan ve ge-

liş ip tekâmül devrine ula ş masını  sağ layan çe ş itli âmiller vard ır. Kendisine 

ne derece ak ıl, dikkat ve hâfıza bah ş edilmiş  olursa olsun, insanoğ lunun dâima 

hata yapmağa ve unutkanl ık illetine maruz kalmaya müste ıd bir yarat ılış a 

sâhip olmas ı , dikkat ve titizlik içinde yapt ığı  i ş lerinde bile hazan hataya dü ş -

mesi, bu ilmin zuhurunda rol oynayan ba ş lıca âmillerden olmu ş tur. Çünkü 

sunnet veya hadis, İ slam dininin Kur'ân ı  Kerimden sonra en mühim kayna-

ğı nı  te şkil eder ve dinin do ğ ru bir ş ekilde öğ renilmesi ve öğ retilmesi de, sunne-

tin Hazreti Peygamberden vârid oldu ğu şekilde öğ renilmesine ba ğ lı dır. 

Sahabe, sunnetin sonraki nesillere intikalinde ilk kaynak olmu ş tur. Dai-

ma Hazreti Peygamberle beraber bulunmalar ı , onun her hareketini yak ın-

dan izlemeleri ve dinle ilgili aç ıklamalarını  bizzat onun a ğ zından dinlemeleri, 

sunnetin s ıhhatli bir şekilde aralar ında bilinip öğ renilmesini sağ lamış tır. Bu- 
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nunla beraber, sunnetin daha sonraki nesillere intikalinde baz ı  güçlüklerle 

karşı la şı lmış , onu sahabeden alanlar ve kendilerinden sonrakilere nakletmek 

durumunda olanlar aras ında hafızas ı  zayıf veya dikkati az kimselerin de bu-

lunması , ister ş ifahi olsun ister yaz ılı  olsun, nakledilen sunnette, az veya çok, 

baz ı  tashifat ve tahrifat ın meydana gelmesine sebep olmu ş tur. Hattâ müs-

lümanlar aras ında ba ş layan ve önceleri siyasi, sonralar ı  itikadi olan mücadele-

lerde sunnetin delil olarak kullandabilanesi için inanc ı  az kimseler tarafından 

kasden tahrif edilmesi de, sunnet için daha büyük tehlike te ş kil etmi ş tir. 

Bunlara kar şı  harekete geçen hadisçiler, ilk olarak, Hazreti Peygamberin 

sunnetini nakleden kimselere, onu kimden ald ıklarını  sormağ a, aynı  zamanda 

bu kimseleri de hafıza ve adalet yönünden tetkik etme ğe ba ş lamış lard ır. Bu 

suretle, bir taraftan sunnetin rivayetinde isnâd kullanma zorunlulu ğu ortaya 

çıkarken, diğ er taraftan, isnad ı  te ş kil eden râvilerin adalet ve zabt yönünden 

tenkidini hedef tutan cerh ve ta'dil faaliyeti süratle geli ş miş tir. Bunlara muva-

zi olarak, adalet ve zabt dereceleri birbirinden farkl ı  raviler tarafından riva-

yet edilen hadisler, s ıhhat yönünden yine birbirinden farkl ı  derecelere ayr ı -

larak her birine ayr ı  ayrı  isimler verilmi ş tir 

Bütün bu faaliyetlerin neticesi olarak, tercemesini takdim etti ğ imiz 

kitapta özetlenen hadis çe ş itleriyle, bunlara ait tarifler, kaideler ve ş artlar, 

uşfılul-hadis veya mu ş talahul-hadis ad ı  verilen ve umumi manada hadis il-

minin özünü te şkil eden bir bölüm olarak ortaya ç ıkmış tı r 

Elimizde bulunan kitab ın mukaddimesinde müellif İbn Hacer, mu ş ta-

lahu'l-hadise ait ilk kitab ın Eba Muhammed er-Ramahurmuzi (Ö. 360) 

tarafından tasnif edildiğ ini söyler. Bu ifade, er-RamahurmuzI'nin vefat tarihi 

gözönünde bulundurularak hadis tenkidi faaliyetlerinin oldukça geç bir devir-

de ba ş lamış  olduğu yolunda yanl ış  bir mütalâaya yol açmamal ıdır. Hadis 

ilminin bütün konularını  içine alan müstek ıl bir kitab ın telifi er-Ramahurmuzi 

devrine rastlam ış  olsa bile, bu ilme ait ıstılahatın daha önceki devirlerde bilin-

dikine ve her biriyle ilgili tarifin az çok istikrar kazand ığı na ş üphe yoktur. 

Hattâ muayyen baz ı  konulara tahsis edilen kitaplar ın da bu sahada meydana 

getirilmi ş  ilk teliflerden oldu ğ u kabul edilmelidir. Mesela et-Tirmizi (Ö. 273), 

el-Ciimi`u ş - ş alaYinin sonuna kitrı bu'/-`11eri eklemi ş , tıasen adı  verilen hadis 

çe ş idinin tarifini vermi ş , ayrıca, ş cultilt, galib ve Emsen tabirlerini ve bu tabir-

lerin birle ş ik ş ekillerini kitab ında s ı k sık kullanmış t ı r. 

`Ilel bahsinde, et-Tirmizi'den de önce 'All il ı nu'l-Medini (Ö. 234) ve Ah-

med İbn Hanbel (O. 241) büyük ş öhret kazanm ış lar, Ahmed İbn Hanbel'in bu 

konudaki hacimli bir kitab ı  zaman ımıza kadar intikal etmi ş tir. Keza râvi-

lerin cerh ve ta`dili ile, l ı adislerin kabalüne dair çe ş itli kaide ve prensipler, el- 
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Bubari (Ö. 256) ve Muslim (Ö. 261) in, üzerinde titizlikle durduklan husus-

lardan olmu ş tur. 

Bu kısa aç ıklamaya istinaden hadis ilminin zuhurunu, geli şip tekâmül 

devrine yarışı nı  bir kaç devir içerisinde mütalaa etmek mümkündür. 

İ lk devir: Sahabe devrini içine alan ve birinci Hicri asr ın sonuna kadar 

devam eden devirdir. Bu devirde, ba ş ta sahabe olmak üzere, onlara yeti ş en 

ve birlikte ya ş ayan tabi`an aras ında, hadis rivayetine kar şı  ş iddetli bir dikkat 

ve titizlik hüküm sürmekte ve hadis rivayet edenler devaml ı  kontrol alt ında 

tutulmaktad ır. Bu devrin sonuna doğ ru, tabi`fın aras ında hadis ravilerine 

kaynakları  sorulmağa ba ş lanmış , bunun neticesi olarak, rivayette isnâd kul-

lanılması  zorunlu bir şekilde ortaya ç ıkmış tı r 

İkinci devir: Birinci Hicri asr ın sonundan ikinci Hicri asrın sonuna kadar 

devam eden bu devir içinde, hadis ilminin bütün konulan te ş ekkül etmi ş , her 

bir konu ile ilgili tarifler, kaide ve ş artlar hadisçaer aras ında dola şmağ a ba ş -

lamış , ancak hiç bir konuda her hangi bir kitap telif edilmemi ş tir. 

Üçüncü devir: Tedvin ve tasnif devridir. Üçüncü Hicri asr ın baş larından 

dördüncü Hicri asr ın ortalarına kadar devam eden bu devir içinde, önce, 

ilı tilaful-hadis gibi hadis ilminin çe ş itli konularına ait kitaplar 

tedvin edilmi ş , bilâhara, bu devrin sonlar ına doğ ru er-RamahurmuzI, hadis 

ilminin bütün konularını  içine alan me ş hur kitabını  telif etmi ş tir. 

Dördüncü devir: Dördüncü Hicri asr ın ortalar ından yedinci Hicri asnn 

ba ş larına kadar devam eden bu devirde, hadis ilimleriyle ilgili telif, en geni ş  ve 

en süratli eklini alm ış , el-Hakim Ebü `Abdillah en-NeysabfirI (Ö. 405), el-

Hatibul-Ba ğdadl. (O. 463) ve daha bir çok müellif me şhur kitaplarını  telif 

etmi ş lerdir. 

Be ş inci devir: Yedinci asr ın baş larından onuncu asra kadar devam eden 

bu devir, hadis ilimlerinin tasnifinde en mütekâmil devri te şkil eder. Bu devir 

içinde ibnu's-Salab (O. 643), daha sonraki müelliflerin ba ş lıca dayana ğı nı  te ş -
kil eden Ullimu'l-lıadiş  adlı  kitab ını  meydana getirmi ş tir. Yine bu devirde 

en-Nevevi (O. 676), el- e Iraki (Ö. 806) ve İbn Hacer (O. 852) İbnu' ş -Salah' ın 

mezkar kitab ından ihtisar etmek, yahut üzerine ş erh veya nuket yazmak 

suretiyle de olsa, müctehid olarak ileri sürdükleri farkl ı  görüş lerle müstekıl 
sayılabilecek mühim eserler ortaya koymu ş lardır. 

Bu devri takip eden ve zaman ı mıza kadar süren devir ise, bir duraklama 

ve donma devri olarak tezahür eder. Bu uzun süre içerisinde mühim denile-

bilecek her hangi bir eser meydana getirilmedi ğ i gibi, konu ile ilgili yeni bir 

görüş  de ortaya at ılmamış tır. 
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Ancak asr ımızda hadis ilimleri sahas ındaki faaliyet yeniden canlanm ış  
ve sunneti müdafaa eden muhtelif kitaplar telif edilmeye ba ş lamış t ır. Bunun, 

İ slam âlemindeki uyan ışı n bir neticesi oldu ğuna şüphe yoktur. 

Burada tercemesini sundu ğumuz Nuhbetu'l-fiker ş erhi, yukarıda da i ş a-

ret ettiğ imiz gibi, hadis ilimleriyle ilgili tasnif faaliyetinin en mütekâmil dev-

rinde meydana getirilmi ş  mühim eserlerden biridir. 

Tercemeyi verirken, İbn Hacer'in hayat ı  ve eserleri hakkında muhta-

sar da olsa bilgi vermeyi ve bu önsözümüze eklemeyi faydal ı  bulduk. Ayrıca 

mezkar kitab ın uliimul-hadis yönünden mevki ve de ğ erini belirtmeye çah ş -

tık. Metin içerisinde lüzumlu gördüğümüz baz ı  meseleleri, ilave etti ğ imiz 

dip notlarla aç ıklamayı , yahut farkh görü ş lere i ş aretle mukayeseler yapmay ı  
da, konunun daha iyi anla şı lmas ına yard ım eder düşüncesiyle faydal ı  bul-

duk. 

Büyük değerine parelel olarak ibarelerinin çetinli ğ i ile de ün salmış  olan 

eseri, bu sahada çal ış anların ve konuya ilgi duyanlar ın istifadesine sunarken, 

şükranlar ımızla birlikte Cenab- ı  Hakkı n yard ımlarını  bizden esirgememesini 

temenni ederiz. 

Talât KOÇYİĞİ T 
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İ BN IJACERPL- ASI<AL İINT 

Ahmed İbn 'Ali İbn Muhammed İbn 'Ali İbn Malımiid İbn Ahmed İbn 

Hacer İbn Ahmed el-Kinâni Askalâni el-M ış ri e ş - Ş âti`i, 773 senesi Ş aban 

(1372 Şubat ) aymda Mı sır'da dünyaya gelmiş tir Henüz dört ya şı nda iken 

babas ını , bir müddet sonra da annesini kaybetmi ş  ve yak ınlarından birinin 

himayesinde yetim olarak büyümü ş tür. 

Be ş  ya şı nı  tamamlad ığı  zaman okula ba ş lıyan İbn Hacer, zekâ ve hâti-

zasımn üstünlüğü ile temayüz etmi ş ti. Belirtildiğ ine göre, Kur'âm Kerimden 

Meryem sûresini bir günde ezberlemi ş tir. Yine bu kabiliyeti sayesinde el-

Ilâvi  bir sahifeyi iki defa okur, üçüncüsünde ezberinden tekrar 

ederdi °. 

784 senesinin sonlar ına doğ ru, onbir ya şı nda iken hac için Mekke'ye 

seyahat etmi ş  ve orada bir müddet kalm ış t ır Mekke'de iken ilk defa el-Bu-

hârrnin el-CcImi'us-Sakilı 'ini Ş eyh 'AfIfu'd-Din 'Abdullah İbn Muhammed 

en-Neysâbüri (O. 790) den almış , 786 senesinde de Mı sır'da ayn ı  eseri 'Abdur-

rahim İbn Raziıt'den dinlemi ş tir. Mı sır'da bulunduğu sıralarda, gerek ora 

âlimleriyle ve gerekse d ış arıdan oraya gelenlerk temas ederek onlardan çe ş it-
li ilimler öğ renmiş tir. 

802 senesinde Suriye'ye seyahat eden İbn Hacer, orada da muhtelif imam-

lardan ilim tahsil ettikten sonra, tekrar ve müteaddit defalar hac için Hicaz'a 

gitmiş , iskenderiye, Kudüs, Nablus, Remle, Gazze ve Yemen'e yapt ığı  seyahat-

larda bir çok âlimkrle kar şı laşı p onlardan Kur'an, Hadis, F ıkıh ve lugatla 

ilgili ilimler almış tır 

Zeynu'd-Din Ebu'l-Fail 'Abdurrahim ibnu'l-Huseyn el-'Irâki (O. 806), 

onun uzun müddet beraber bulundu ğu ve hadis ilmini aldığı  meşhur ş eyhle-

rinden ve ona ilk icazet veren kimselerdendir 2 . 

1 İ bn Hacer, eıl-Dureru'l-kiimine 	 (Haydarabad 1350), IV. 492 

(Nelı e min 	 E1-1.1civr, 	 usıllüne ait Ş eyh Neemu'd-Din 

Gaff&. İ bn 	 el-Kazvtnt (O. 665) taraf ından yazılmış  meşhur bir kitaptır. 
2 Aynı  eser, IV. 493. 



Ş eyhulislâm Sirâcu'd-Din Ebii Haf ş  `Omer İbn Raslan el-Bulkini, Ş eyh 

Sirâcu'd-Din Ebâ Haf§ eOmer Ilan ibnil-Mulakk ın, Ş eyh Burhânu'd-Din 

İbrühim İ bn Miisâ el-Ebnâsi ve diğ er baz ı  imamlardan da F ıkıh almış tı r. 
Bunlardan el-Bulkini, ifta ve tedris için ona ilk icazet veren kimsedir 3 . 

'ları  Hacer'in, Kur'ân ve Sunnet ilimlerini ald ığı  imamlar aras ında İbn 

Cemâ'a da vard ır. Lugat ilmini el-Firâzâbâdi'den, arapçay ı  el-`Ammâri'den, 

edeb ve araz ilimlerini ise el-Be ş teki'den almış tır. 

İ slami ilimlerde bilgisi ve dirayetiyle zirveye ula ş an İbn Hacer, ş iir saha-

sında da büyük şöhret kazanm ış , asrında Kahire'de ya ş amış  meşhur yedi ş air 

aras ında ikinci mertebeyi i ş gal etmi ş tir 4 . 

Mı sır'ın muhtelif cami ve medreselerinde Hadis ve F ıkıh ilimlerini okut-

tuğu gibi, muhtelif vilâyetlerde kad ıhk da yapmış tır. İ lk zamanlar, kendisi-

ne teklif edilen bu vazifeyi müteaddit defalar reddetmi ş  olmakla beraber, 

827 senesi Muharrem'inde Melik Barsbay taraf ından kadılık vazifesine tayin 

edilmiş tir. Ne var ki, bu vazifede on aydan fazla kalmam ış , 828 senesi Receb 

ayında tekrar tayin edilinciye kadar yaln ız tedrisle me ş gul olmuş tur. 

Müteaddit defalar vazifeden sarf veya azil, sonra yeniden tayin edilmek 

suretiyle 21 sene kad ı lık vazifesi gören İbn Hacer, bu arada medreselerde 

müderris, câmilerde hatib ve kütüphanelerde hâf ız-ı  kütüp olarak da çal ış -

maktan geri kalmam ış tır. Fakat onun en semereli faaliyetinin telif ve tasnif 

sahas ında olduğuna ş üphe yoktur. Say ısı  150 yi mütecaviz eserlerinin mühim 

bir kısmı  hadis ve hadis ricaliyle ilgili olup, bu sahada müracaat edilen belli 

ba şh kaynaklardan say ılır. 

Bunlar aras ında bilhassa el-Bulı ârrnin el-CCı nti c uş - ŞalA'i üzerine yazd ığı  

ve Fettı u'l-börl bi- ş erb ı, Ş alıf1;i'l-Bulıdr1 5  ad ını  verdiğ i 13 büyük ciltlik eseri, 

Hedyu's-sâri adh mukaddimesiyle birlikte büyük ş öhret kazanm ış , hattâ mü-

ellifin hayatta bulunduğu sıralarda bile aranan kitaplardan olmu ş tur 6 . Tale-

besi es-Sehâvi " İbn Hacer'in, Buhâri ş erhinden ba şka hiç bir kitab ı  olmasaydı , 

yine de bu kitap onun ilmi değ erini gösterme ğ e kâfi gelirdi" demek suretiyle, 

hem müellifin hem de mezkâr eserin e ş sizliğ ine i ş aret etmi ş tir 7 . 

3 Aynı  yer. 

4 Celülu'd-Din es-Suyüti, Nagnu'l-`1kyiin fl ıı ` ydni'l-gyiin (New York 1927), S. 45. Ş ilı tib 
adıyle anılan bu yedi ş âir: İ bn Hacer, Ibnu' ş -Ş âb et-Tü'ib, İ bn İ bn Mubiirek 

Ş ah, İ bn Şülib, ebIlıe5z1 ve el-Man şürt'dir. 

5 İ lk tab'ı  Mısır'da 1329 senesinde yap ılmış tır. 

6 islam Ansiklopedisi, V. (kı sım 1), s. 736 ( İbn Hacerül Askalâni). 

7 İ bn Hacer, ed-Dureru'l-ktimine, IV. 495. 
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Eserlerinden di ğer baz ,lar ı  ş unlard ı r: 

Ta`11,ku't-tet`1N-: El-BubârVnin, 	 mu'allak olarak nakletti ğ i 

hadisleri toplayan bu kitapta, İ bn Hacer, her bir hadisin isnad ım ver-

mek suretiyle onlar ı  vasletmi ş  ve bu ta`liklar ı  yüzünden baz ılarının el-Bul:Al-T- 

ye yönelttikleri itirazlar ı  değersiz hale getirme ğe çalış mış tır. 

Et-Te ş vik ilc7ı  vaş lı 'l-muhimm mine't-ta'llic: Bundan önceki kitab ın muh-

tasar ıdır. 

Et-Tevfik bi-ta`lIls ı 't-ta`111c: Yine bundan önceki kitab ın muhtasar ı  olmak-

la beraber, bu kitapta yaln ız, ta`lik edilen, fakat bir ba şka yerde mevsül olarak 

tekrarlanan hadisleri ele alm ış t ır. 

Tehztbu't-tehz1b: Kutub-i Sitte ricalinin teracimine tahsis edilen bu kitap, 

el-Mizzrnin Tehz1bu'l-ke ırdil adlı  kitabının muhtasar ıdır. Bununla beraber İbn 

Hacer, bu kitaba muhtasarm üçte biri nisbetinde ilâveler yapmak suretiyle 

onu daha da geni ş letmiş tir 8 . 

Talsribu't-tehdb: Bundan önceki kitab ın bir hulasas ıdır. 

temylzi' ş - ş alı Cebe: Sahabe teracimine tahsis edilen bu eser, ta-

bakat kitaplar ının en mufassalı  ve en mükemmeli olarak bilinir Muhtelif ki-

taplarda sahabeden olduklar ı  zikredilen ş ahıslar, bu kitapta dört guruba ay-

rılarak incelenmi ş tir Birinci gurupta, kendilerinden veya ba ş kalanndan gelen 

rivayetlere istinaden sahabi olduklar ı  bilinen kimseler, ikinci gurupta, Hazreti 

Peygamber hayatta iken dünyaya gelen ve çocuk olarak onu gören kimseler, 

üçüncü gurupta, câhiliyye ve islâm devirlerini idrak etmi ş  olmakla beraber, 

Hazreti Peygamberle sohbetleri bilinmeyen muhadramlar, dördüncü gurupta 

ise sahabi olmad ıkları  halde hata ve vehim suretiyle sahabeden olduklar ı  
ileri sürülenler alfabetik s ıraya göre zikredilmi ş  ve her biri hakk ında tesbit 

edilebilen malümat verilmi ş tir 9 . 

İ tlı Cıfıt'l-mehere 	 A ş ere: Atrâf, alt ınc ı  as ırdan itibaren baz ı  
muhaddisler aras ında görülmiye ba ş lıyan bir nevi teliftir. Müellif, bak ıyye-

sine delâlet etmek üzere hadisin yaln ız bir tarafını  zikreder ve bu hadisin ya 

bilinen bütün isnüdlarn ıı , yahutta muayyen baz ı  kitaplara ba ğ lı  kalarak yal-

nız o kitaplardaki isnüdlar ını  verir. 

İbn Hacer, mezkür kitab ında, isminden de anla şı laca ğı  üzere, on kita-

bın atrüfm ı  toplamış tır. Bu kitaplar ş unlard ır: Mâlik'in Muvatta' ı , e ş -Sâ- 

8 İ lk tab' ı  Haydarabad'ta 1325-1327 senelerinde yap ı lmış tı r. 
9 İ lk tab' ı  Mı s ır'da 1328 senesinde yap ı lmış tır. 
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fi el, Ahmed ibn. Hanbel ve ed-Dürimrnin Musned'leri, İbn Huzeyme'nin 

Ş alıtib7i, MunteV ı 'sı , İbn Hıbbân' ın Mus-

tedrek'i Ebn `Avâne'nin Mustehrae'l, et-Tahüvrnin Serim me`cini'l-üsör't, 

ed-Dârakustrırnin Sunen'i. Her ne kadar burada zikredilen kitaplar onbir 

tane ise de İbn Huzeyme'nin .54iVinden yaln ız dörtte bir kadar ı  mezkür 

kitapta yer almış  olduğu için sayıya dâhil edilmemi ş tir. 

El-Musnedu'l-mu'teli 	 Bundan önce zik- 

redilen kitaptan ç ıkarılmış  Ahmed İbn Hanbel'in Musned'iyle ilgili ayrı  bir 

atrâf kitab ı dır. 

Teracime ait bir kitapt ır 1° . 

Ed-Dureru'l-Wtmine fi dyclni'l-mi'eti's-scimine: Sekizinci as ır âyümmn 

teracimine aittir. 

Nuhbetu'l-fiker fi mu ş talaht ehli'l-eser ve Nuzhetu'n-nazar fi tavüht Nuh-

beti'l-fiker: 

Burada tercemesini takdm etiti ğ imiz Nuhbetu'l-fiker ve onun ş erhi Nuz-

hetu'n-nazar, hacim bak ımından küçük olmakla beraber, ııı üellifin diğ er eser-

leri kadar büyük ş öhret kazanm ış , üzerine müteaddit ş erhler ve hâ ş iyeler 

yaz ılmış , nazm ı  yap ılmış  ve hadis sahas ında kaynak kitap olarak kendi-

sine daima müracaat edilmi ş  kıymetli bir kitapt ır. 

İbn Hacer, mezkür kitab ın mukaddimesinde, onun telifini hikâye ederken 

kendinden önce bu konuda kitap yazm ış  baz ı  müelliflerden ve onlar ın eser-

lerinden bahseder. Son olarak zikretti ğ i müellif, ibnu' ş -Salüh (Ö. 643) ve onun 

`Ulanzu'l-hadiş  adlı  kitab ı dır ii. Bu kitap, İbn Hacer'in de belirtti ğ i gibi, 

usül-i hadise ait o zamana kadar da ğı nık olarak yaz ılmış  konuları  biraraya 

getirdiğ i için halk aras ında büyük kabul görmü ş , bir çok kimse tarafından ya 

nazm, ya ihtisar veya iktisar edilmi ş , yahutta üzerine mustedrek yaz ılmış -

tır. 

İbn Hacer de, ibmı 's-Salâll' ın mezkür eserini hulâsa edenlerdendir. 

Kendisi, bu konuyla ilgili olarak ş öyle der: 

"Baz ı  dostlar, kendileri için bu kitab ı  özetlememi benden istediler. Ben 

de onu küçük bir kitap halinde özetledim ve Nuhbetu'l-fiker fi mu ş talaht ehli'l-

eser adını  verdim Bu i ş i yaparken, baz ı  nâdir ve faydal ı  ilâveler yaparak onu 

kendime hâs bir şekilde tertip ve izah ettim. İkinci defa bende bir istek uyand ı  

10 İ lk tab' ı  Haydarabad'ta 1329-1331 senelerinde yap ılmış tır. 
11 İ lk tab'ı  Haleb'te 1350 senesinde yap ılmış tır. 
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ve bu ilme yeni ba ş lıyanlar için gizli taraflar ın' açıkhyan, faydalı  taraflar ın" 

gösteren ve mü şkillerini halleden bir şerh yazmak fikri belirdi. Nihayet bu 

yola girmek temennisiyle dostlar ın isteklerine icabet ettim. izah ve teveih 

yönünden metnin şerhinde büyük gayret sarfettim; anla şı lmıyan taraflarma 

iş arette bulundum; çünkü ev sahibi evin içindekileri ba şkas ından daha iyi 

bilir. Bende ş u düşünce de belirdi ki, şerhi yazarke'rı  konuyu geniş letmek daha 

uygun ve metin aras ına koymak daha faydal ı  olacaktır. İş te bu maksatla gi-

deni az bulunan bu yola girdim..." 

Bu ifadelerden anla şı lıyor ki, İbn Hacer, iblıu's- ş alah' ın 

adli kitab ını  önce hulâsa ederek buna Nuljbetu'l-fiker ad ını  vermi ş ; daha sonra 

da bu hulasayı  şerh etmiş  ve bu şerh esnas ında bazı  mühim ve faydal ı  ilâveler 

yapmak lüzömunu duymu ş tur. 

Kanaat ımızca Nuzhetu'n-nazar fi taviib, ı  Nulıbeti'l-fiker ad ıyle ş öhret 

kazanan bu ş erhin ehemmiyeti ve hadisçiler aras ında kaynak kitap olarak 

':utulu şunun hikmeti, ş erh esnas ında yap ılan bu ilâvelerin özündedir. Zira bu 

davelerde Ibnu' ş - Ş alah' ın görü ş üne aykırı  düş en, hattâ onun yanl ış  olduğunu 

ima eden, yahut daha aç ık itirazlarla ona kar şı  koyan görüş lerin yer aldığı  

zaman zaman görülmektedir. 

Mesela Ibnu's- Ş alah, mutevâtir hadislerden bahsederken, bunlara misal 

olarak yaln ız men kezebe `aleyye mum'ammiden hadisinin gösterilebilece ğ ini, 

zira bu hadisi sahabeden büyük bir kalabal ığı n rivayet ettiğ ini söyler ve el-

Bazzar'dan naklen bu kalabal ığı n 40 kiş iyi bulduğunu, diğ er baz ı  rivayetlere 

istinaden de 62 ye yükseldi ğ ini belirterek "dünyada böyle kalabal ık bir ce-

maat tarafından Hazreti Peygamberden rivayet edilmi ş  ba şka bir hadisin 

bilinmediğ ini" ileri sürer ". 

İbn Hacer ise, bu konudaki görü ş ünü ve iblın' ş -Ş alalfa itiraz ını  şu ifa-

delerle belirtir: 

"Burada faide olmak üzere şuna i ş aret etmek yerinde olur: ibnu' ş -Ş alalı , 

yukarıda aç ıklanan mutevâtire misal göstermenin güç oldu ğunu ve bunun 

ancak men kezebe `aleyye b.adisi hakkında ileri sürülebilece ğ ini iddia etmi ş tir 
Gerek ilınu'ş -Ş alah'ın, bu ş artlar ı  ihtiva eden mutevatilin nâdir bulunduğu 

ve gerekse ba şkalarının hiç bulunmadığı  yolundaki iddialar ı  yersizdir. Çün-

kü bu gibi iddialar, isnadlarm çoklu ğuna ve Mete'', yalan üzerinde birle ş me-

lerini, yahut onlardan ittifakla has ıl olmasını  imkansız kılan ricalin ahval ve 

sıfatlar ına gerektiğ i ş ekilde muttali olunamamaktan ne ş 'et etmi ş tir". 

12 İ lınu's-Ş alöh' ın bu görüşü hakkında bkz. `Uh-ı mu'/-1:ıadiş  (Haleb 1386-1966), s. 242-243. 
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"Hazreti Peygamberin haclisleri aras ında mutevâtirin çok denecek ka-

dar mevcut oldu ğunu ortaya koyan delillerin en güzeli, Ş ark-ta ve Garpta, 

ilim ehlinin ellerinde dola ş an ve musann ıflanna nisbetlerindeki do ğ ruluğu ke-

sinlikle bilinen bir çok me şhur hadis kitab ı , bir hadisin ihrac ında ittifak ettiğ i 

ve bu hadisin turuk veya isnâdlar ı , diğ er ş artlar ın tahakkuku ile birlikte ya-

lan üzerinde ittifak etmelerini âdeten imkâns ız kılacak bir ş ekilde çoğ aldığı  

zaman, o hadisin söyliyenine nisbetindeki doğ ruluk hakkında ılm-i yakın hâsı l 
olur. Me şhur kitaplarda bu ş ekildeki hadisler pek çoktur" ". 

İbn Hacer'in İbnu'ş - Ş alWa muhalif kald ığı  meselelerden bir ba şka ör-

nek, ş âz ve munker hadislerin tarifiyle ilgilidir. ibnu' ş -Ş alâh'a göre ş âz, bir 

râvinin, kendinden daha üstün râvilere muhalif olarak rivayet etti ğ i hadisle 

infirad ı , yani tek kalmas ıdır. Râvi rivayetiyle tek kal ır, fakat muhalefet bahis 

konusu olmazsa bu hadis ş âz sayılmaz 14 . 

Munker ise, yine ilınu' ş -Ş algı 'a göre, râvinin kendinden üstün râvilere 

muhalif ve münferid rivayetidir. Bu tarif, yukar ıda da görüldüğü gibi, Ş â-

zın tarifinden ba şka bir ş ey değ ildir. Nitekim ibnu' ş -Ş alâh da, munkerin 

bu tarifini verdikten sonra "munker ve ş âz aynı  manâdad ır" demi ş tir 

İbn Hacer ise, her ne kadar ibnu' ş -Ş alâh'ın Ulrı mu'l-lı adEs'inki hulâsa etmi ş  
olsa bile, şâz ve munker aras ını  ayırmış , ş âzz ı , sika râvinin kendinden üstün 

olan, munkeri de, zay ıf râvinin sika olan râvilere muhalif rivayetleri olarak 

tarif etmi ş  ve ş öyle demiş tir: "Bundan anla şı lıyor ki ş âz ile munker aras ında 

tek yönlü umilm husils vard ır; yani aralar ında daha güvenilir râvilere muha-

lefet olmas ı  bakımından birlik; ş âz râvisinin sika (güvenilir), yahut Ş adi*. 

(sözü doğ ru), munker râvisinin ise zay ıf olmas ı  yönünden ayrılık vardır. 
Aralarında e şitlik olduğunu söyliyenler gaflet içindedirler" ". 

İbn Hacer'in, hulâsada konular ın tertibi yönünden takip etti ğ i yol da 

Bınu'ş -Ş alâh'ın kitab ına nisbe ıle bâriz bir farkl ılık arzeder. Esasen mukad-

dimesinde bu hususa da i ş aret etmi ş  ve İbnu' ş -Şalâh'tan bahsederken ş öyle 

demiş tir: ( İbnu'ş -Ş alâh) E ş refiyye Medresesinde hadis ö ğ retimiyle görevlen- 

13 Bkz. s. 24-25. İ bıru' ş-Salfılı 'm yukarıda zikrettiğ imiz görüşü ile, İ bn Hacer'in bu görü şe 

karşı  ileri sürdüğü itiraz ı  nakleden es-Suyüti, ayn ı  konuda ş öyle demi ş tir: El-Ezhgtru'l-,mutenci ş ire 
adıyle bâblara göre tertiplenmi ş  bir kitap telif ettim. Bu kitapta, her 

bir hadisin turukunu, onu ihrac edenlerin isnadlanyle birlikte zikrettim Sonra bu kitab ı  kı sal- 

tarak ona Ratfu'/-ezhiir adını  verdim. Bu kitapta yer alan pek çok hadis vard ır ki, bunları  50 

nin üstünde bir sahabe kalabal ığ uun rivayet etti ğ i görülür (es-Suyütt, Tedribu'r-rüvt fi ş eı ltı  
Talfribi'n-Nevevt-M ı s ır 1379-1959-s. 273). 

14 Bkz. 	 s. 70. 

15 Aynı  eser, s. 72. 

16 Bkz. s. 45. 
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dirildiğ i zaman me ş hur kitab ını  cemetmi ş ; hadis usfilü ilminin çe ş itli konular ını  
tehzib ile, yeri geldikçe talebelerine yazd ırmış tır. Bu yazd ırma dolayı sıyledir 

ki, kitab ın tertibi istenilen mükemmeliyette olmam ış t ır". 

ibnu' ş -Ş alah' ın kitabındaki tertib bozuklu ğu ve sebebiyle ilgili olarak 

ileri sürülen buna benzer bir görü ş  de iflâci Halife taraf ından el-Buka`iden 

nakledilmiş tir ". Filhakika mezkür kitab ın fihristi tetkik edildiğ i zaman, 

ayrı  ba ş lıklar alt ında yer alan konular ın belirli bir nizam dahilinde tertip 

edilmediğ i ve mesela senede taalluk eden bir konudan bahsedildikten sonra, 

onunla ilgili olmıyan metne müteall ık bir konuya atlandığı  kolayca mü ş ahede 

edilir. Bununla beraber, ibnu' ş - Ş alall' ın bu kitab ı , hadis ilimleri sahas ında 

ihtiva ettiğ i geniş  bilgi dolay ısıyle ş öhretin zirvesine eri ş miş  ve bu sebeple, 

gerek en-Nevevrnin Talf,rilı 'inde ve gerekse el-lraki ve es-Suyiiti'nin Elfiye-

lerinde görüldüğü ş ekilde, daha sonraki ulemâ da telifierinde ibnu' ş -Ş alab'a 

tabi olmu ş lar ve kitaplar ını , onun kitab ı ndaki sıraya göre tertip etmi ş lerdir. 

İbn Hacer ise, diğer ulemâ gibi İ bnu ş - Ş alalı 'm kitabını  hulâsa etmi ş  
olmakla beraber, konular ın tertibi yönünden ona tâbi olmam ış , kitab ının 

mukaddimesinde de belirttiğ i gibi "onu kendisine hâs bir şekilde tertip ve 

izah etmi ş tir". 

İbnu ş - Ş alalı , kitab ı na " ş ahiti" hadisin tarif ve izah ıyle ba ş lamış , sonra 

sırasıyla "hasen", "zay ıf", "musned", "muttas ıl", "merfü", "mevldıf", "mak-

tü", "mursel", "munkat ı", "mu` dal", "mu' an' an", "tedlis", " ş  az", "munker" 

v.s. gibi metin ve isnada taalluk etmeleri yönünden birbirleriyle yak ınlığı  

olmayan hadis çe ş itlerini kar ışı k olarak ele almış tır. 

İbn Hacer ise, daha şümullü olmas ı  itibariyle söze "haber" lafz ıyle ba ş -

lamış  ve "haber" i, isnad ının azlığı  veya çokluğu yönünden bize geli ş i itibariyle 

dört kısma ay ırmış , birincisine "mutevâtir", di ğerlerine de s ıras ıyle "me ş -

hür", "aziz" ve "garib" demi ş tir. 

"Haber-i âhâd" da denilen mutevâtir d ı ş ındaki diğer üç haber çe ş idi-

ni sıhhat ve zafitey yönünden "makbfıl" ve "merdfı d" olmak üzere iki k ı s-

ma ay ırmış ; makbül haberler içinde "sahih" ve "hasen" i, merdf ı d haberler 

içinde de, bir taraftan isnadlar ında çe ş itli ş ekillerde vaki râvi dü ş mesiyle, 

diğer taraftan çe ş itli sebeplerden ravi cerhiy le meydana gelen "zay ıf" hadis-

leri incelemi ş tir. 

Bu tertip, usill-i hadise müteall ık me şhür kitaplar aras ında belki ilk 

defa görülen ve zaman ı mı z ın ilim anlayışı na son derece uyan şayan- ı  dikkat 

bir tertiptir. 

17 Bkz. Ke şfu'z-zunürt II. 1162. 
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Gerek iki müellif aras ında beliren ve baz ı  konuların izahına taalluk eden 

görüş  ayrılıkları  ve gerekse biraz önce zikretti ğ imiz tertip farklar ı , sıras ı  
geldikçe dip notlarda aç ıklamağ a çal ış acağı mız diğ er baz ı  meselelerle birlikte 

tercemesini takdim etti ğ imiz kitab ın, ibnu' ş -Ş alah'tan hulâsa edilerek akta-

rılmış  basit bir kopya olmad ığı nı  ortaya koymaktad ır. Esasen bu kitab ın, 

asırlardan beri hadis ilmiyle me ş gul olanlar aras ında birinci derecede kaynak 

kitap olarak kabul görmesi ve müteaddit kimseler taraf ından şerh ve naz-

medilmesi de, bizim bu görü ş ümüzü teyid eden hususlarda ıı dır. 

Netice olarak ifade etmek laz ım gelirse, Nuhbetu'l-fiker ş erhi, usal-i hadis 

ilminde, müellifine ait yeni görü ş ler ortaya koyan hacmi küçük, k ıymeti 

büyük bir kitaptır. 

Nuhbetu'l-fiker,1:15.ei Halife'nin ifadesine göre ' 8, ilk defa müellifin oğ lu 

Kemalu'd-Din Muhammed İbn Ahmed İbn Haceri'l-`Askalani tarafından 

şerhedilmi ş  ve bu şerhe Neticetu'n-nazar fi şerhi Nuhbeti'l-fiker ad ı  verilmiş tir 
Daha sonra müellif İ bn Hacer, mukaddimesinde de belirtti ğ i gibi ihnu'ş - Ş alah-

tan hulasa etti ğ i bu kitab ı  Nuzhetu'n-nazar fi taviiht Nulıbeti'l-fiker adıyle 

şerhetmiştir Bu ş erh, bizim burada tercemesini takdim etti ğ imiz kitapt ır. 

Nuhbetu'l-fiker'in bunlardan ba şka yap ılmış  şerhleri de vard ır. Bu şerh-

lerden biri İm'ünu'n-nazar fi taviiht Nuhbetu'l-fiker adıyle Muhammed Ekrem 

İbn 'Abdirrahman el-Mekki'ye, biri, müellifin muas ırlarından Kemalu'd-

Din 'Abdillah Muhammed ibni'l-Hasan İbn 'Ali. !bn Yahya İbn Muham-

med İbn Halef İbn Halife et-Temimi ed-Dara e ş -Ş emeni (Ö, 821) ye, bir 

diğeri de Behcetu'n-nazar 'alc1 şerhi Nuttbeti'l-fiker adıyle Ebu'l-Hasan Sad ık 

İbn es-Sindi (Ö. 1138) ye aittir. 

Nulıbe'nin, müellif İbn Hacer tarafından yap ılmış  olan Nuzhetu'n-nazar 

adl ı  ş erhi de hem `Ali İbn Sultan Muhammed el-Herevi el-Kari (Ö. 1014) ta-

rafından. Mu ş talahcitu ehli'l-eş er'ala şerhi Nuhbeti'l-fiker adıyle, hem Abdu'r-Ra-

af İbn Tacil-7ırifin el - Murtavi (Ö. 1021) taraf ından el-Yavölcitu ve'd-durer 

fi, şerhi Nuhbeti'l-fiker adıyle şerhedilmiş tir 

Bunlardan ba şka, müellifin talebesi Kas ım İbn Kuthıboğ a el-Hanefi 

(Ö. 876), Sirriyyu'd-Din ibnu' ş -Ş a`iğ  (Ö. 1066) ve Kemalu'd-Din Muhammed 

İbn EM Ş erif el-Makdisi (Ö. 1419) taraf ından yine Nuzhetu 'n-nazar üzerine 

yazılm ış  birer hâ ş iyeleri vard ır. Ebu'l-imdad İbrahim İ bn İbrahim İbn Hasan 

el-Lukkani (Ö. 1041) nin ayn ı  kitap üzerine yaz ılmış  hâş iyesi ise Kaig u'l-

yatar man Nuzheti'n-nazar ad ını  ta şı r. 

18 Aynı  eser, II. 1936. 
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Nubbetu'l-fiker'in şerh ve hâ şiyeleri Yamnda baz ı  müellifler tarafından 

yap ılmış  naz ı m ş ekilleri de vard ır. Bunlardan biri, yukar ıda ismi geçen ve aynı  
kitab ı  şerheden. Kemölu'd-Din e ş - Ş emeni (Ö. 821) ye aittir. Bu Nuhbe nazm ı , 

bilâhara e ş -Ş emenVnin o ğ lu Teklyyu'd-Din Ebu'rAbbös Ahmed İbn Muham-

med e ş -Ş emeni (Ö. 872) taraf ından şerhedilmiş  ve el-c.ılliyu'r-rutbe fi ş erbr, 

napru'n-Nuhbe ad ı  verilmiş tir 

Silku'd-durer fi mu ş talabı  ehli'l-eşer ve nazm ı  Nutıbeti'l-fiker li'bni Hacer 

adlı  bir Nuhbe naz ım, Ş eyhulislâm Muhammed Rai ıyyu'd-Din Ebu'l-Fail 

İbn Muhammed Ebil-Beraköt (Ö. 935) a; Ikdu'd-durer ft nazm ı  Nutıbeti'l-

fiker de Elı ö Hömid Sidu'rArabi. İbn Ebil-Mehösin Yösuf İbn Muhammed 

el-Fösi (O. 1052) ye aittir. 

Keza ibnu' ş -Sayrafi Ahmed İ bn Sadaka (O. 905) nın, Ş ilı öbu'd-Din Ah-

med İbn Muhammed et-TavlıT. (Ö. 893) nin, Burhönu'd-Din Muhammed İbn 

Ebi İ shök el-Makdisi (O. 900) nin ve en-Nö şı r e t-TablövNin torunlar ından 

Manşör'un Nuhbe üzerine yaz ılmış  naz ımları  vard ır ". 

İbn. Hacer'in, sayısı  150 yi geçen kitaplarından bir k ısmını  burada zik-

retmiş  bulunuyoruz. Diğ erlerini, onun terceme-i hâlinden bahseden eserlerde 

tam liste olarak görmek mümkündür. 

Son söz olarak, burada şunu da kaydedelim ki: İbn Hacer, 70 senenin 

üstündeki bir ömrü ilim yolunda tüketmi ş , bugün, kütüphanelerimizi doldu-

ran yüzlerce cild eser b ırakarak 852 senesi Zilhıcce (1449 Şubat) ay ının 28 

inci gecesi yats ı  vaktinde bu dünyadan göçüp gitmi ş tir. Ertesi günü kald ırılan 

cenazesine ba ş ta Mı sır sultan Melik Zâhir olmak üzere zaman ın ulemâ ve 

ruesası  da katılmış , o zamana kadar misli görülmemi ş  kalabalık bir cemaat 

namaz ında haz ır bulunmu ş tur. 

Allah rahmetini üzerinden eksik etmesin. 

19 Nubbetu'/-fiker'le ilgili şerh, hâsiye ve nazunlar ı  hakkında bkz 1.Uel Halife, Ke şfu'u-

rtün, II. 1936-37; el-1:161im Ebfı  `Abdillah en-Neysfı lı fıri Ma` rifetuulftrni'14.tadiş  (Kahire 1937) 

(Mukaddimetu'l-musahh ıb), s. k'n; es-Suyful, Tedribu'r-rtı vi, (Mukaddime), s. ı7'nv. 
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MUKADD İME 

(Rahman ve Rahim olan Allah' ın adıyle) 

Hamd, Alim, Kadir, Hayy, Kayyüm, Basir olan Allah'a mahsustur. Tek 

bir Allah'tan ba şka nah olmadığı na, şeriki bulunmadığı na ş ehadetle O'nu 

tekbir ederim. Cennet nimetleriyle müjdeleyici ve Cehennem azabiyle kor-

kutucu olarak bütün insanlara gönderdi ğ i efendimiz Muhammed (A.S.) e, 

al u ashab ına Allah salât ve selam etsin. 

Hadisçilerin ıstılabı  hakkında eski ve yeni imamlara ait tasnif edilmi ş  
eserler pek çoktur. Bu konuda ilk kitap tasnif eden kimse, el-Kaza Ebü Muham-

med er-Ramahurmuzi i olup kitab ına el-Multaddisu'l-fc1şı l 2  ad ını  vermi ş tir; 
fakat bu kitap, bütün konular ı  içine almamış tır. 

Er-Ramahurmuzi'den sonra el-Hakim Ebü `Abdillah en-Neysabari 3 

 gelir. Fakat o da kitabını  tertib ve tehzih etmemi ş tir 4 . 

1 Ebü Muhammed el-Hasan İbn 'Abdirraliman İ bn liallöd el-Förisi er-Römahurmuzi, 

Hicri 360 senesine kadar Ba şra'mn do ğusuna dü ş en ve Huzistan içinde yer alan Römahurmuz 

şehrinde ya ş amış tır. 290 Hicride ilimle me şgul ohnağa baş lamış  ve baş ta babas ı  olmak üzere bir 

çok tanınmış  kimselerden hadis dinlemi ş tir. Ibn Hacer'den naklen yukar ıda da belirtildiğ i gibi, 

hadis usülüne ait ilk kitabm müellifidir. El-Mub.addisu'l-faş tl adlı  bu kitab ın bir nüshas ını  elin-

de bulundurduğunu belirten ez-Zehebi, er-Römahurmuzi'yi bu sahamn adam ı  olarak tanıtır 
ve "onun hadis ilmine ait kitab ım gözden geçiren herkes bunu kolayca anlar" der. Bkz-Ez-Zehe-

bi, Tezkiratu'l-buff4 (Mısı r 1382-1963), III. 906. 

2 El-Multaddiş u'l-fiişı l beyne'r-rtıvi ve'l-vtı `g. Henüz tabedilmemi ş  olan bu eserin mütead-

dit yazma nüshalar ı  bulunmaktad ır. Bu nüshalardan ikisi Istanbul'da (Köprülü No. 397 ve 

Ş ehit Ali Pa ş a No. 531 kütüphanelerinde), birisi Iran (Me şhed) da, birisi Ş öm (Zahiriyye) da, 

diğ erleri de. İ spanya (Escorial) ve Berlin'dedir (Bkz. Brockelmann, S I 274). 

3 Asrmda muhaddislerin imam ı  olarak şöhret kazanan Mhz Ebü `Abdillah Muhammed 

İ bn 'Abdillah İ bnMuhammed Ibn Nu'aym es-Zabbi en -Neysöbüri, Hicri 321 senesinde do ğmuş  
babasının ve dayısının te ş vikiyle küçük ya ş ta hadis öğ renme ğ e baş lamış tır. Ez-Zehebi, onun 

330 senesinde yani henüz dokuz ya şı nda iken hadis dinleme ğ e baş ladığı nı , yirmi yaşı nda bu 

maksatla Irak'a seyahat etti ğ ini, sonra Horasan ve Maveraunnehr'i dola ş arak iki bin civar ında 

ş eyhe mülöki olup onlardan hadis kaydetti ğ ini zikreder (Tezkiratu'l-buff(4, III. 1039). 

4 El-Ilökim Ebü `Abdillah'm usül-i hadise ait olan bu eseri Ma`rifetu ulümi'l-badiş  adım 

taşı r. Kitap Kahire'de 1937 senesinde tabedilmi ş  olup hadis ilminin 52 nev'ini ihtiva etmekte-

dir. Her bir nevi müstek ıl bir bölüm mahiyetindedir ve konular belirli bir nizama göre tertip 

edilmemi ş tir. 
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El Hâkim'i, Ebü Nu'aym el-I şbahâni s  takip etmi ş  ve onun kitabına 

baz ı  ilâveler yaparak yeni bir kitap vücûda getirmi ş , bir çok şeyleri de kendin-

den sonrakilere b ırakmış tır. 

Bunlardan sonra el-ljatib Ebü Bekr el-Ba ğ dödi 6  gelmiş , el-Kifilye" 
'adnu verdiğ i rivayet küideleriyle ve el-CCımi c li-Ctdiibi' ş - ş eylı  ve's-s ıolıni c  8  adını  
verdiğ i rivayet üdübiyle ilgili birer kitap tasnif etmi ş tir. Hadisle ilgili ne kadar 

ilim varsa, o konuda bir kitap vücüda getirdi ğ i için Ilüfiz Eb-ü Bekr İbn Nuk-

ta 9  onun hakkında ş öyle demiş tir: "Her insaf sahibi bilir ki, el-t-latib'ten sonra 

gelen muhaddisler onun kitaplar ına istinad ederler". 

El-Hatib'ten epeyce sonra di ğer baz ı  kimseler daha gelmi ş  ve bu ilimden 

nasiblerini almış lardır. El-Kani `Iyüi 10  küçük bir kitap cemetmi ş  ve ona 

5 Hafız Ahmed İ bn 	 İ bn İ shak İ bn Müsâ İ bn Mihrân es-Ş efi, Ebü Nu'aym el-I ş - 
fahani 336 Hieride do ğmuş tur. İ lk sema` ı  344 de Isbahan alimlerinden Ebü Muhammed İbn 
Faris'tendir. Horasan ve Irak'a yapt ığı  seyahatlarda asrıı= bir çok ileri gelenlerine mülaki 
olmuş  ve onlardan hadis dinlemiştir Hıfzıyle ş öhret kazanan Ebü Nu'aym, daha sonralar ı  
kendisinden hadis almak için daima ziyaret olunan bir ş ahsiyet olmu ş tur. Rivayet olundu ğuna 
göre, hergün öğ le vaktine kadar etrafında toplananlardan biri ona diledi ğ i bir ş eyi okuyarak 
arzeder, ve bu, eve gitmek için yola ç ıktığı  zaman da devam ederdi.Ebü Nu'aym bundan usanç 
duymaz, yılgınlık göstermezdi. 

dyetu'l-evliyte adlı  kitabı  en çok şöhret kazanan eserlerindendir. Bunun yan ında Kitübu 
mdrifeti' ş -şaMbe, Kitt ıbu Tür7 ıu Iş bahCı n, el-Buhart ve Muslim üzerine yap-
tığı  mustahracat da me şhur kitaplar ı  arasındadı • 

Ebü Nu'aym 430 H. de 94 ya şı nda iken vefat etmi ş tir (Tkiratu'l-buffaz, III. 1092-98). 

6 Hafız, Ş am ve Irak Muhaddisi, say ı sız tasniflerin sâhibi Ebü Bekr Ahmed İbn `Ali İ bn 
Ş ahit İbn Mehdi, el-Hatibu'l-Bağ dadi 392 H. de dünyaya gelmi ş tir. Babas ı , Irak'ta bir karye-
nin hatibi idi ve el-Kettlint'den hadis dinlemi ş , ona Kur'an okumu ş tu. O ğ lunun yetişmesinde 
büyük tesiri olmuş tur. İ bn Makfıla'nın ifadesine göre el-liatib, Hazreti Pepgamberin hadis-
teri hakkında bilgi, hıfz, itkan ve zabt yönünden olduğu gibi, hadislerin isnad ve illetlerine, 
sahili ve garibine, münker ve zay ıf= vakıf olan ayanın sonuncusudur. Ez-Zehebrnin es-Sem-
`fınt'den naklen belirtti ğ ine göre, el-Hattb 56 kitap tasnif etmi ş tir. Tiirilja Ba ğdad,el-Kifitye, 
es-Sttbals şerefu a şbizbi'1-Ima ş ,e1-Muuefils ve'l-mufterils, Ta4y1clu'l-'1,1m bunlardan-

dır. 

El-Hatib, 463 H. senesinde vefat etmi ş tir. (Ez-Zehebt, rezkiratu'l-1.1uffeiz, III. 1135-1146). 
7 El-Kifiiye 	 Haydarabad'ta 1357 senesinde tabedilmi ştir. Kitap, hadis 

ilminin çeş itli konularını  ihtiva eder. 

8 Henüz tabedilmemi ş  olan bu kitab ın yazma nüshası  mevcuttur. 

9 Irak muhaddisi Mu'inu'd-Din Ebü Bekr Muhammed İbn 	 İ bn Ebt Belu. İ bn 
Ş ueâ'el-Bağdadt 	 İ bn Nukta, 570 senesinde doğmuş , küçük yaştan itibaren hadisle 
meş gul olmu ş , bir çok kitap istinsah ve tasnif etmiş tir. Et-Talsykl 	 ve'l-mestı nid 

adli kitabı  meşhurdur. 

İbn Nukta 629 senesinde vefat etmi ş tir. 
10 Mağrib alimi olarak ş öhret kazanan 	 İ bn MüsA Ebu'l-Fail el-Yalısubl 

476 senesinde do ğmuş tur. Aslen Endulusludur. Ceddi Fas'ta yerle ş miş  olduğu için 
`IyAi da orada yetişmiş  ve henüz 20 ya şı nda iken Ebü 'Alt el-Gassfınt'den icazet almış tır. 28 
yaş larında münazaralara iş tirak etmiş , 35 yaşı nda da kaza müessesesinin ba şı na geçmiş tir. 

f( şerefi'l-Mugaftı , Tertfflu'l-medürik, Me şürilsu'l-envür adlı  kitapları  büyük şöhret ka-
zanmış tır. 

`IyAZ 544 H. senesinde vefat etmi ş tir (Ez-Zehebi, TeOciratu'l-bufl4, IV. 1304- 
1307). 
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el- İ lma` fi mgrifeti u ş ali'r-rivaye ve takyidi's-sema` 11  adını  vermi ş tir. Ebü 

ljafş  el-Meynerı  12  bir cüz cemetmi ş  ve Ma ki yesgu'l-mub,addi ş e cehluh 13 

 diye isimlendirmiş tir. Bunlar gibi ş öhret kazanan, verdi ğ i bilgi çok olsun diye 

değ iş ik konular ı  içine alan, anla şı lması  kolay olsun diye k ısalt ılan daha bir çok 

kitap tasnif edilmi ş  ve bu, Hafız, Fakif, Takıyyu'd-Din Ebü `Amr `O ş mün 

ibrıu' ş -Ş alâti 'Abdurralı man e ş -Ş ehruzüri 14  gelinceye kadar devam etmi ş tir 
ibnu' ş -Ş alah Dıma ş k'ta ya ş amış tır. E ş refiyye Medresesinde hadis ö ğ retimiyle 

görevlendirildiğ i zaman me ş hur kitab ını  cemetmi ş ; hadis usulü ilminin çe ş itli 
konularını  tehzib ile bunlar ı  yeri geldikçe talebelerine yazd ırmış tır. Bu yazd ır-
ma dolayı sıyledir ki, kitab ın tertibi istenilen mükemmeliyette olmam ış tır 
ibnu' ş - Ş alâtı , daha ziyade yukar ıda ismi geçen el-ljatib'in çe ş itli kitaplarına 

itina göstermi ş , dağı nık konularını  biraraya getirmi ş , ba ş ka ilaveler yapm ış , 

faydalı  olanların seçmi ş ; bu surette, ba şka kitaplarda da ğı nık olan meseleler, 

onun kitab ında biraraya gelmi ş tir Bu sebepledir ki halk, bu kitaba e ğ ilmiş  
ve onun yolunda gitmi ş tir. Kaç ki ş i onu nazmetmi ş , kaç ki ş i ihtisar etmi ş , 

kaç kiş i üzerine müstedrek yazm ış , kaç ki ş i iktisar etmi ş , kaç ki ş i onun leh ve 

aleyhinde bulunmu ş , say ılamaz 15 . 

11 Henüz tabedilmemi ş  olan bu eserin Istanbul (Ayasofya No. 433) da, Ş am (4hiriyye) 
da ve İ spanya (Escorial) da birer yazma nüshas ı  mevcuttur. 

12 Ebü Hafş  `Omer İ bn `Abdi'l-Mecid İ bn `Omer el-Kura ş t el-Meyanci (el-Meyüneci) 580 
senesinde vefat etmi ş tir. Nul>betu'/-fiker kenar ında 'Ali el-Küri'den naklen konulan bir hâ ş i-
yede belirtildi ğ ine göre el-Meyünci Azarbeycan'da Meyünec isimli bir yere nisbettir. 

13 Müellifi hakkında fazla bilgi verilmiyen bu kitap küçük bir risaleden ibaret olup Hfı ci 

Halıfe'nin ifadesine göre 579 senesinde Mekkede yaz ılmış tır (Ke ş fu'z-zunün, II. 1575). 

14 `Ulfunu'l-hadis müellifi Ş eyhulislâm ibnu' ş - Ş alüh 577 senesinde Ş ehruzür'da dünyaya 
gelmiş tir. Önce babas ından fı kıh dersleri alm ış , sonra bir müddet Musul'da kalm ış , Bağ dad, 
Hemedan, Nisabur, Merv, Dima şk, Haleb ve Harran'a seyahat etmi ş , oralarda bulunan me ş -
hur ulemadan hadis dinlemi ş tir. E ş refiyye Medresesinde hadis dersini verme ğe ba ş ladıktan 
sonra bir çok kitap tasnif etmi ş , fetvalar vermi ş tir. Tefsir ve fik ıh sahas ında da asrmın ileri 

gelenlerinden biri idi. 643 senesinde Dima şk'ta vefat etmi ş tir E3-Zehebi, Tezkiratu'l-Imfföz, 
IV. 1430-1433) 

15 ibna' ş -Ş aMti'm Mukaddime ad ıyle şöhret kazanan U/frtu'/-1;ı adfs'i müteaddit kimseler 
tarafından ihtisar olunmu ş tur. Bunların ba şı nda Muhyi'd-Din Yallyü İ bn Ş eref en-Nevevi 
(O. 676) gelir. En-Nevevi, ihtisar etti ğ i bu kitaba Takribu'l-irş tul ad ın ı  vermi ş -
tir. Yine kendisi tarafından et-Takri,b ve't-teysir adıyle ihtisar edilen bu kitap, hem Zeynu'd-
Din el-lrüki (O. 806), hem Burhünu'd-Din (O. 851), hem es-Sebüvt (O. 902), hem de 

es-Suyüti (O. 911) taraf ından ş erhedilmiş tir Bunlar aras ında es-Suyfıtrnin Ted-
rIbu'r-rdvifi ş erhı  TalfrIbi'n-Nevevi adlı  kitab ı  en çok ş öhret kazananı dır. 

`Ulfunu'l-budIs'in diğ er muhtasarlar ı  aras ında Bedru'd-Din İ bn Cemü`a (O. 733) n ın el-
Menhelu'r-revi'si, 'Ala'ud-Din el -Mardini (O. 750) ve İ bn Kesti. (O. 773) in ihtisarlar ı  ile 
el-Bulkini (O. 805) nin Mebfisinu'/- ış fiiiii ı 'l zikredilebilir. 

muhtasarlar ı  yanında yap ılmış  baz ı  ş erhleri de vard ır Bunlardan Bed-
ru'd-Din ez-Zerke ş1 (O. 794) nin ş erhi ile Zeynu'd-Din el- ş hühi (O. 806) nin et-TakyIel 
ve İbn Hacer (Ö. 852) in el-İfş iii;ı bi-tekmili'n-nuket `alet ibni' ş -Ş alW ı  en me şhurları dır. 

`Uliimu'l-hadis bazı  müellifler tarafından da nazmedilmi ş tir. Bunlar aras ında yukarıda ismi 
geçen el-`Irührnin nazm ı  ad ıyle çok ş öhret kazanm ış  ve bir çok kimse tarafın-
dan ş erhedilmi ş  veya üzerine hâ ş iye yazı lmış tı r. Keza es-Suyüti'ninNazmu'd-durer adl ı  elfiyesi 
de ş öhret kazanan naz ımlardandır. 
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Bazı  dostlar, kendileri için bu kitab ı  özetlememi benden istediler. Ben 

de onu küçük bir kitap halinde özetledim ve Nulibetu'l-fiker fi mu ş talalu 

eser 16  adını  verdim. Bu i ş i yaparken, baz ı  nâdir ve faydal ı  ilâveler yaparak 

onu kendime has bir şekilde tertib ve izah ettim İkinci defa bende bir heves 

uyandı  ve bu ilme yeni ba ş layanlar için gizli taraflar ın açıklayan, faydalı  
tarafların gösteren ve mü şkillerini haneden bir ş erh yazmak fikri belirdi. Ni-

hayet, bu yola girmek temennisiyle dostlar ın isteklerine icabet ettim. Izah ve 

tevcih yönünden metnin ş erhinde büyük gayret sarfettim; anla şı lmayan 

taraflarına i ş arette bulundum; çünkü ev sahibi evin içindekini ba şkasından 

daha iyi bilir. Bende ş u dü ş ünce de belirdi ki, ş erhi yazarken konuyu geni ş let-

mek daha uygun ve metin aras ına koymak daha faydal ı  olacakt ır. İş te bu 

maksatla gideni az bulunan bu yola girdim Allah'tan muvaffak ıyet temenni 

ederek derim ki: 

16 Bu kitapla ilgili daha geni ş  bilgi için İbn Hacer el-‘Askalinl' ılin hayat ına dair yazd ığı -
mı z mukaddimeye bak ımz. 
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HABERLER 

Haber ve Hadis 

Bu ilimle me ş gul olan ulemaya göre, haber, hadisin müradifidir. Baz ı -

ları  da, Hazreti Peygamberden gelen ş eylere hadis, ba ş kalarından gelen ş ey-

lere ise haber demi ş lerdir. Bu sebepten târih ve benzeri ilimlerle me ş gul olan-

lara ahbâri, Sunnet-i Nebeviyye ile me şgul olanlara da muhaddis denilmiş tir. 
Bazıları  ise haberle hadis aras ında umüm husils bulundu ğunu söylemiş lerdir. 

Buna göre, her hadis haberdir; fakat her haber hadis de ğ ildir. Burada, bize 

geli ş i itibariyle daha ş ümullü olması  bakımından, söze "haber" lafz ıyle ba ş -

lanmış tır. 

Haberin çeş itleri 

Haberin ya bir çok turuku, yani isnadlar ı  bulunur. (Turuk, Tarik' ın ço-

ğuludur. vezni, çokluk için fu'u/ vezniyle, azl ık için de ef ı le vezniyle ço-

ğul yap ılır. Turulc'tan maksat isnadlar'dır. İ snad ise, hadis metninden hikâ-

yedir 17 . İ srı  ad ın bu çokluğu, tandit edilmiyecek bir say ıda vârid olduğu zaman 

tevatürün ş artlar ından biri gerçekle ş mi ş  olur). Öyle ki, adet bu çoklu ğun yalan 

üzerinde kasden birle ş melerini mümkin kılmaz. Keza kas ıd olmasa bile, on-

lardan ittifakla yalan ç ıkmas ı  da mümkin de ğ ildir. 

Mutevatir haberler 

Sahih olan görü ş e göre, tevatürde 18  haberi rivayet edenlerin say ı sını  
tayin etme ğe lüzilm yoktur. Bununla beraber, baz ıları  say ıyı  tayin ederek 

17 Bedru'd-Dln İ bn Cemö`a (O. 733) ve et-Tibi (Ö. 743) de "sened"i bu ş ekilde tarif etmi ş  
ve "metnin tarik ından ihbardır" demi ş lerdir. Buna göre sened, ya da ğı n eteğ inden zirvesine 
doğ ru yükselmekten al ınmış  bir manaya delâlet eder; çünkü bu manada musnid, haberi kailine 
yükselten kimsedir; yahutta "sened", mutemed manas ında kullan ı lmış tı r Mesela "fulan sened-
dir" denir ve onun mutemed oldu ğu belirtilmi ş  olur; ayn ı  zamanda metnin tarik ını  haber ver-
mek de bununla isimlendirilir; çünkü hadisçiler, bir hadisin s ıhhat ve zafiyetinde ona istm ad 
ederler. " İ snad" da hadisi kailine refetmek veya yükseltmektir. Bu bak ımdan hem sened 
ve hem de isnad aynı  manöda ve ayn ı  ş ey için kullan ılmış tı r (es-Suyüti, Tedribu'reivf, s. 5). 

18 Tevatür, lugatta tetabu, yani arkas ı  kesilmeksizin birbirini takip etmek ve birbirinin 
peş isıra gelmek manas ında masdar olup, mutevâtir bundan ismi fâildir. Mesela Araplar mite- 
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dört kiş inin rivayetiyle haber mutevatir olur demi ş lerdir. Baz ılarına göre bu-

sayı  be ş , baz ılarına göre yedi, on, on iki, k ırk, yetmi ş  v.s. dir. Bu rakamlar ı  
ileri sürenlerin her biri, içinde o rakam ın geçtiğ i bir delile istinad etmi ş  19  ve 

bu sayıda gelen haberin ilim ifade edece ğ ini söylemiş tir. Fakat bu türlü rakam-

ları , onların içinde geçtikleri meseleye hâs olmalar ı  dolayı sıyle başka yerlerde 

tekrarlama ğa lüzâm yoktur. 

İş te haber, bu şekilde rivayet edilir ve buna, Hazreti Peygamber devrin-

den zaman ımıza kadar haberin rivayetinde mezkûr çoklu ğun e ş it bir ş ekilde 

devamı  da eklenirse, bu da tevatürün ş artlar ından biri olur. Buradaki e ş itlik-

ten maksat, baz ı  tabakalarda mezkür çoklu ğun artmamas ı  değ il, eksilmeme-

sidir. Zira bu meselede art ış  evleviyetle matlûbtur. 

Tevatürün diğer bir şartı , nihayetinin akla dayanan bir kaz ıyye değ il, 

gözle görülen bir olay veya kulakla i ş itilen bir haber olmas ıdır 20 . İş te bu dört 

ş art: Adeten yalan üzerinde birle şmelerini imkansız kılan kalabalık, bu kala-

bahğı n bidayetten sonuna kadar kendileri gibi bir ba ş ka kalabal ıktan rivayeti, 

nihayette istinad ettikleri şeyin akıl değ il his olmas ı  ve bu şekilde rivayet 

edilen haberin dinleyen için ilim ifade etmesi bir araya gelirse, bu habere 

mütevatir denir. Eğer bu ş artlardan biri olan haberin ilim ifade etme keyfi-

yeti tahakkuk etmezse, bu haber sadece me şhur olur. Bu sebeple her müteva- 

re' ş -ş avma derler ve bir kimsenin aral ıklarla devamlı  oruc tuttuğunu kasdederler; ancak bu 

aralıklarda bir intizam bahis konusu de ğ ildir. Yani iki oruc aras ında bazan bir gün, bazan 

da iki veya üç gün oruc tutulmad ığı  olur. Bu manâya uygun olarak, haberin tevatürü, onu ha-

ber verenlerin birbiri arkas ına gelmeleri demektir. Ancak biraz önce de aç ıkladığı = gibi, 

birbiri arkasına gelen haberciler aras ında belirli bir zaman kayd ı  mevcut değ ildir. 

19 Mesela "kad ınlarnızdan fuh şu irtikâb edenlere kar şı  içinizden dört ki ş iyi ş ahid gösterin" 

(Nisa süresi, 14) mealindeki âyete istinad edenler, haberin her tabakada en az dört ki şi tarafın-

dan rivayet edilmesini mütevatirin ş artı  olarak ileri sürmüş lerdir. Bunun gibi 12 rakamım 

ileri sürenler de "Allah İ srail o ğullarından Misak almış tı . Biz onlardan 12 reis tayin ettik" 

(Wide sûresi, 13) meâlindeki âyete istinad etmi ş lerdir. Ancak bu âyetlerede zikri geçen 

rakamların, mütevatirin şartı  olarak ileri sürülmesindeki hikmeti ve aralar ındaki münasebeti 

anlamak güçtür. Müellifin de dedi ğ i gibi, âyette geçen rakam, o ayetin konusu ile ilgilidir ve bU 

rakamı , hiç ilgisi olmayan bir ba şka konu için delil olarak ileri sürmek manâs ızdır. 
20 Hazreti Peygamberin hadisleri bahis konusu oldu ğu zaman, bunların ya onun sözü, ya 

fiili, yahutta takriri oldu ğu malûmdur. Buna göre Hazreti Peygamberden rivayet olunan sözler 

kulakla iş itilen, fiil ve takrirler ise gözle görülen haberler cinsindendir ve akli kaziyyeye i ş aret-

le ondan bahsetme ğ e lüzfım yoktur. 

Bununla beraber mutlak mütevatir bahis konusu olur ve Hazreti Peygamberin hadisleri 

dışı nda diğer haberler de konu içerisinde mütalaa edilirse, akli kaziyyeye istinad eden haberi 

diğerlerinden ay ırt etmek gerekir. Çünkü s ırf akli kaziyyeye istinad eden bir haber, ılm-i zaruri 

ifade etmemesi dolay ısıyle mütevatir haberlerden sayılmaz. Mesela âlemin hudüsurtu istidlal 

yolu ile isbat etti ğ ini ileri süren bir kimsenin haberi, onu nakledenler aras ında, yine istidlal yolu 

ile aksini, yani k ıdemini isbat edenlerin bulunmas ı  halinde mütevâtir olmaktan ç ıkar. 
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tir me şhurdur; fakat her me şhur mutevatir de ğ ildir. Bazan denilir ki, dört 

ş art has ıl olursa ilmin de husalü gerekir. Bu, çok defa böyledir; fakat hazan da, 

her hangi bir engel dolay ısiyle filmin hasd olmadığı  görülür. İş te bu izahla, te-

vatürün tarifi anla şı lmış  olmaktad ır. Bunun hilafı , hazan da yine tanditsiz, 

fakat diğer baz ı  ş artların yok olmas ıyle ortaya ç ıkar. 

Haber, mutevatirin şartlarını  cemetmiyecek şekilde ikinin üstünde, yani 

üç veya daha fazla, yahut yaln ız iki, yahutta yaln ız bir kiş i ile tandit edilmi ş  
olarak gelir. Haberin iki ki ş i ile varid olmas ı  sözünden kasd ı mız, ikiden az 

kimse tarafından rivayet edilmemesidir; tek bir isnadm baz ı  yerlerinde ikiden 

fazla kimse tarafından rivayet edilmi ş  olsa bile zarar vermez; çünkü bu filimde 

az, çok üzerine hakimdir. 

İş te bunlardan birincisi, yani yalan üzerinde birle şmeleri adeten mümkin 

olmıyan ve say ısı  tandit edilmiyen bir kalabal ığı n rivayet ettiğ i haber, mute-

vatirdir ve zikri geçen di ğ er ş artlar ıyle birlikte ilm-i yetkin ifade eder. İ lm-i 
nazari, biraz sonra da izah edilece ğ i vechile bunun dışı nda kalır. 

Yakin'den maksat, gerçe ğe uygun, kesin itikaddır ve tarifte mutemed 

olan da budur. Zira mutevatir haber, zaruri ilim ifade eder ki, reddi müm-

kin olmaması  dolayısıyle, insan, bunun kabulünde muztar kal ır Baz ıları  da 

mutevatir haberin ancak ilm-i nazari ifade etti ğ ini söylemi ş lerdir ki, bu görü ş  
gerçe ğe uygun değ ildir. Çünkü tevatürle, avam tabakas ına mensup ara ş tır-
ma ehliyetine sahip olmıyan bir kimse için de ilim has ıl olur. Nazar (tetkik ve 

ara ştırma), malam ve maznan şeylerin tertibi olup, bununla malam ve maz-

nana ulaşdır; avama mensup kimsede bu ehliyet yoktur. E ğer, tevatürle ka-

zanılan ilim nazar' olsayd ı , avam için bu ilim hasıl olmazdı . Bu açıklama ile, 

ilm-i zarar" ile ilm-i nazari aras ındaki fark anla şı lmış  olmaktadır. Buna göre 

zarari, istidlal olmaks ızın ilim ifade eder; nazari de ilim ifade eder, fakat istid-

lal ile... Zaraxi, haberi i ş iten herkes için has ıl olur; nazari ise, ancak bu sahada 

ehliyyeti olan kimseler için has ıl olur. Metinde, tevatürün ş artlarını  mübhem 

bıraktım; çünkü bu duruma göre mutevatir, isnad ilminin konular ından de-

ğ ildir; isnad ilminde hadis ravilerinin s ıfatları  ve rivayet ş ekilleri yönünden 

amel edilmesi veya terkedilmesi için hadisin s ıhhatinden veya zafiyetinden 

bahsedilir. Mutevatirde, onun ricalinden bahsedilmez; fakat bahsedilmeksizin 

onunla amel edilir. 

Burada faide olmak üzere şuna iş aret etmek yerinde olur: ibnu' ş - Ş alah 

yukarıda aç ıklanan mutevatire misal göstermenin güç oldu ğunu ve bunun 

ancak men kezebe `aleyye hadisi hakkında ileri sürülebileceğ ini iddia etmiş tir. 
Gerek Hinu' ş -Ş alab.'m bu ş artlar ı  ihtiva eden mutevatirin nadir bulundu ğu 

ve gerekse ba şkalarının hiç bulunmadığı  yolundaki iddiaları  yersizdir. Çünkü 
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bu gibi iddialar, isnadlarm çoklu ğuna ve âdeten yalan üzerinde birle ş melerini, 

yahut yalanın onlardan ittifakla has ıl olmasını  imkansız kılan ricalin ahval ve 

sıfatlar ına gerektiğ i ş ekilde muttali olunamamaktan ne ş 'et etmiş tir. Hazreti 

Peygamberin hadisleri aras ında mutevatirin çok denecek kadar mevcut ol-

duğunu ortaya koyan delillerin en güzeli, Ş arkta ve Garpta ilim ehlinin elle-

rinde dolaş an ve musann ıflarına nisbetlerindeki do ğ ruluğu kesinlikle bilinen 

bir çok me şhur hadis kitab ı , bir hadisin ihrac ve rivayetinde ittifak etti ğ i 

ve bu hadisin turuk ve isnadlar ı , diğ er ş artla ırm tahakkuku ile birlikte yalan 

üzerinde ittifak etmelerini adeten imkans ız kılacak bir ş ekilde çoğ aldığı  zaman, 

o hadisin söyliyenine nisbetindeki do ğruluk hakkında ılm-i yakin hasıl olur. 

Me şhur kitaplarda bu şekildeki hadisler pek çoktur 21 . 

Me şhur haberler 

İ kincisi-ki bu, ahad' ın ilk kısmıdır ve ikiden çok ravi ile tandit edilmi ş  
turuku bulunan haber olup, muhaddislere göre me şhurdur 22 . Fıkıh imamlarm-

dan bir cemaatin görü ş üne göre de bu habere musteffi denir. Haberin bu ş ekil- 

21 13 No.lu notta da zikretti ğ imiz gibi, es-Suyütt el-Eshiiru'l-mutennsire fi'l-atıbiiri'l-mute-

vgı tire adlı  bir kitap telif etmi ş  ve bu kitapta mutevâtir olarak rivayet edilen bir çok hadisi 

bâblarma göre s ıralamış tır. Yine es-Suyfitr nin belirtti ğ ine göre meselâ Havi hadisi 50 den 

fazla, el-Mesk`alet'l-kuffeyn hadisi 70, ref u'l-yedeyn hadisi 50 civarında, Naiiara'lla-

hu'mra'en semi'a makiileti hadisi 30 civarında, nezele'l-Rur'gı nu'algı  seb`ati akrufin hadisi 27, 

Men beni li'llahi mesciden hadisi 20, Kullu muskirin kargımun hadisi keza 20 sahabi tarafından 

rivayet edilmiş  ve mutevâtir derecesine ula ş mış tır. Aynı  ş ekilde bede'el-Ishimu gariban hadisi 

kullun muyesserun li-mö 4ulika lehû hadisi, inne akadekum le-ydn ıelu bi-`ameli ehli'l-cenne 

hadisi ve daha bir çok hadis mutevâtir hadisler aras ında yer ahr (Es-Suyiiti, Tedribu'r-rgıvf, 

s. 374). 

Burada şuna da i ş aret etmek yerinde olur: Usûleüler mütevâtiri lafzi ve manevi olmak üzere 

iki kuma ayırmış lardır. Mutevâtir-i lafzi, bütün rivayetlerde lafz ı  tevâtür eden haberdir. Ma-

nevi ise, yine bütün rivayetlerde yaln ız mü ş terek olan taraflar ı  tevatür eden haberdir. Meselâ 

bir kimseden gelen çe ş itli rivayetlerden birinde, o kimsenin bir deve, bir ba ş ka rivayette at, bir 

başkasında da koyun tasadduk etti ğ i belirtilirse, bu rivayetlerde mü ş terek olan ve tevâtür eden 

husus, o kimsenin bir şey tasadduk etmesidir. Hazreti Peygamberin hadisleri aras ında mute-

vâtir-i manevi olanlar ise say ılamıyacak kadar çoktur. 

22 ibnu' ş -Ş alûh, şöhretin manâsmın malûm olduğunu söyliyerek ayrıca tarifini vermek lüzû-

munu duymamış tır. Bununla beraber, me ş hûru sahih ve gayr-i sahib olmak üzere iki karma ay ır-
dıktan sonra sahihe inneme'l-dmidu bi'n-niyat hadisini misal göstermesi (Bkz. U/ftmu' İ-hadis, 

s. 238-239) İbn Hacer'den farkl ı  bir görüş e sâhip olduğunu ortaya koymaktad ır. Zira mezhir 

hadisi, Hazreti Peygamberden yaln ız 'Omer İ bnu'l-Hattiib, 'Omer İ bnu'l-Hattrıb'tan yalmz 

`Alkeme, 'AllFame'den yalnız Muhammed İbn İbrâhtm, ondan da yaln ız Yahyâ İbn Sa'id 

-rivayet etmi ş  ve Yahyâ'dan sonra hadisin turuku ço ğ abıuş tır. Bundan anlaşı l ıyor ki, İbnu' ş -

ş alûh'a göre me şhiır, bidayette tarih tek olsa bile sonraki tabakalarda şöhrete eri şen haberdir. 

Halbuki İbn Hacer, yukar ıdaki tarifinde en az üç turuku bulunan haberlere me şlı fır denildi-

ğ ini açıklamış tır 
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de isimlendirilmesi yay ılması  dolayısıyledir. Nitekim su dökülüp yay ıldığı  

zaman La„; '111 :>l; denir. Baz ıları  mustefiz'le me şhur aras ında 

ayırım yapmış lar ve mustefii'm, ba şı ndan sonuna kadar e ş it sayıdaki mandut 

çoğunluk tarafından rivayet edildiğ ini söylemişlerdir. Me şhur ise bundan daha 

unrâmidir. Baz ıları  da ikisi aras ında ba şka yönlerden ay ırım yapmış lardır; 
ancak bu, hadis ilminin konularından de ğ ildir. 

Meşhur tabiri, burada tarif olunan haberlere ıtlak olunduğu gibi, bir veya 

daha fazla isnad ı  olan yahut hiç isnad ı  olmıyan ve halk dilinde ş öhret kazanan 

haberlere de ıtlak olunmuş tur. 

Aziz haberler 

Üçüncüsü `azIz'dir. Aziz, ikiden az kimselerin ikiden az kimselerden 

rivayet etmemesidir 23 . Haberin bu ş ekilde isimlendirilmesi, ya az bulundu ğu 

içindir, yahutta ba şka isnadla geldiğ i için kuvvetlenmesi dolay ısıyledir. 

Aziz, baz ılarının iddiası  hilafına, sahih hadisin ş artı  değ ildir. Bu iddiamn 

sâhibi mutezileden Ebu 'Ali el-Cubba"idir ve el-klakim Ebn `Abdillah' ın 

Ulantu'l-hadis adlı  kitabındaki şu sözü buna i şaret eder: "Sahib, kendisinden 

cehalet ismi zâil olmu ş  sahabinin rivayet etmesi olup, ş ehadet üzerine ş eha-

det misali, haber bize ula şı ncaya kadar hadis ehlinin ald ığı  iki râvisi olan 

haberdir" 24. 

Kazi Ebfi Bekr ibrıu'l-` Arab!, el-Bubari ş erhinde, hadisin en az iki râ-

visi olması  keyfiyetini et-Bubarrnin ş art ı  olarak ileri sürmü ş  ve bu yüzden 

üzerine vaki olacak bir itiraza da, dü şünmeğ e değer şu cevabı  vermiş tir: İnne- 

23 Gerek ibnu' ş -Salüh (Bkz. Ulfı m ıt'/-(ı adiş , s. 243) ve gerekse ona tâbi olan en-Nevevi 

(Bkz. et- Takrib ve't-teysir - Es-Suyüti ş erhiyle birlikte s. 375) ez-Zuhrl ve Katüde gibi hadisleri 

muteber olan imamlardan iki veya üç ki ş inin rivayetleriyle infirad ettikleri hadise `aziz demi ş -

lerdir. Halbuki İ bn Hacer, üç ki ş inin rivayetini me şhura tahsis etmi ş  ve yalnız iki râvisi olan 

hadislere 'aziz ismini vermi ş tir. 
24 El-liükim'in sahih hadisle ilgili bu tarifi için bkz. Ma `rifetu 	 s. 62 . Es- 

Suyüti de, Ebu'l-Hasan el-Ba şri'den naklen mutezile imamı  Ebü 'Ali el-Cubbâ'inin şu görüşü-

nü zikretmi ştir: Adil olan tek bir ki ş inin haberi kabul edilmez. Fakat buna, ba ş ka bir 'adil 

kiş inin haberi inzimam ederse, yahut Kitap (Kur'ân) tan bir âyetin, yahut ba şka bir haberin 

zülıirinin muvafakatıyle haber kuvvet kazan ırsa, yahut sahabe aras ında münteş ir olur, veya 

bazı ları  o haberle amel ederse, o zaman tek ki ş inin haberi kabul edilir (Bkz. TedrIbu'rriiv4 

s. 28). 

Haberin sıhhati için her tabakada en az iki ki ş i tarafından rivayet edilmesini şart ko ş anlar-

dan biri de muhaddis ve fakih İ brahim İ bn İbn `Uleyye (O. 193) dir. Ne var ki İbn 

`Uleyye de itizal mezhebine meyli ile tan ınmış tır Bu sebepten e ş -Sâfi'l onu reddeder ve ondan 

sakınırdı  (Aynı  yer). 

26 



me'l-d ınCtlu bi`n-niyrıt" hadisinin ferd olduğu , çünkü onu, `Omer İbnu'l-

Ijattb'tan ba şkas ının rivayet etmedi ğ i, `Omer'den de yaln ız `Alkame'nin 

naklettiğ i söylenirse deriz ki: `Omer, bu hadisi minberde iken sahabenin hu-

zurunda irad etmi ş tir. Eğ er sahabe, hadisi bilmemi ş  olsalardı  inkâr ederlerdi. 

KâzPnin bu cevab ını  takiben şu itiraz ileri sürülmü ş tür: Sahabenin, 

hadisi inkâr etmemeleri, yahut bunu süki ıt ile karşdamaları , onu başkala-

rından da iş itmiş  olmalarını  gerektirmez. Bu, 'Omer ibnu'l-ljattâb hakk ında 

doğ ru olsa bile, yani sahabenin, onun hutbede irad etti ğ i hadisi inkâr etmeme-

lerinden, onu daha önceden bildikleri neticesini ç ıkarsak bile, `Alkame'nin 

`Omer'den, sonra Muhammed 1bn. `Alkame'den, sonra da Yahy. 

İbn Sa`id'in Muhammed İbn ibrAhTım'den rivayetlerinde vaki" olan teferrüd-

lerini bu cevap halletmez. Çünkü mezkfır hadisin rivayetinde, bu râvilerin 

şeyhlerinden teferrüdü muhaddisler aras ında sahib ve mar ılftur. Bu itiraza 

cevap olarak, teferrüd eden râviler için mutâbiât bulundu ğu ileri sürülse 

hile, zapflıkları  dolay ısıyle itibar edilmez Hâs ı lı , Küzi Ebn Bekr Ibnu'l-

`Arabi'nin cevab ı , mezkfir itiraz ı  karşı lamağa kâfi gelmediğ i gibi, `Omer'in 

hadisinden madâ el-Buhürrnin ş aiftWınde bulunupta râvileri tek kalm ış  hadis-

lerde de tam bir cevap te şkil etmez. İbn Ruşeyd, bu konuda şöyle demiş tir: 
El-Buhârrnin, kitab ında ihrac ettiğ i hadisler için en az iki râvi tarafından 

rivayet edilmesini ş art ko ş tuğu yolunda Közl. Ebü Bekr tarafından ileri sürü-

len iddianın batıl olduğuna, ş ab.ilı 'te mezkiir ilk hadisin delâleti kâfidir 26 . 

İbn klıblAn ise, Kâzî Ebn Bekr'in iddias ı  hilâfma şu görüşü ileri sürmüş -

tür: "Sonuna kadar, iki ki şinin iki kişiden rivayeti asla bulunmaz". Biz 

de deriz ki: "Eğer yalnız iki kiş inin yalnız iki kiş iden rivayetinin asla bulunm ı - 

25 "Ameller niyetlere göredir ve ki ş i için yalnız niyet etti ğ i ş ey vardır. Kimin hicreti kavu-

şacak' dünyaya veya evlenece ğ i kadına müteveccih ise, onun hicreti hicret etti ğ i şeyedir" 

meâlinde olan bu hadis, Ş ahlh-i BuhCırrnin başı nda ilk hadis olarak yer ald ığı  gibi, kitabın 

altı  ayrı  yerinde de zikredilmi ş tir. Muslim ise, Ş a4i1,ı 'inin İ mâre bâb ında (No. 155) nakletmi ş tir. 
İ slam ulemas ı , bu hadisin sıhhati, de ğ erinin büyüklüğü ve ondan hâsıl olan faydan ın çok-

luğu üzerinde ittifak etmi ş tir. Bu itibarla e ş -Ş âfi`i, mezkûr hadisin islâm' ın üçte birine muâ-

dil olduğunu ve 70 fikıh bâblın ihtiva ettiğ ini söylenıiş tir. 'Abdurrahman İbn Mehdi ise, kitap 

tasnif eden herkesin, ilim talebesinin niyetini düzeltmesini tenbih maksad ıyle bu hadisi kitap-

larının ba şı nda zikretmeleri tavsiyesinde bulunmu ş tur. Nitekim el-Butıârt de ŞalliVine bu 

hadisle baş lamış tır. Mezkûr hadis hakk ında daha geni ş  bilgi için bkz. İ bn Hacer, Fetl:tu'l-bCırl 
bi-şerlı z ş alAti'l-Bultgırl (Mısır 1329), I. 9-14. 

26 ibnu'l-`Arabi, 	Ebü Bekr Muhammed İbn 	 İbn Muhammed el- İş bili, 

468 senesinde do ğmuş , babasıyle birlikte Doğu ülkelerinde seyahat ederek bir çok ulemâdan 

ilim öğ renmiş , babasuun Mı sır'da vafatı  üzerine tekrar Endulus'e dönmü ş tür. Ebü Bekr, hadis, 

fikılı , Kur'ân, edeb, nahv ve târih ilimlerinde ş öhret kazanm ış  ve bir çok kitap tasnif etmi ş tir. 
Kendisinin ictihad rütbesine ula ş an kimselerden oldu ğu söylenir. İ bnu'l-`Arabt 543 senesinde 

Fas'ta ölmü ş tür. (Tezkiratu'l-Ipiffil ş , IV. 1294-97). 
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yata ğı n murad ediyorsa, kabisılü mümkindir. Fakat bizim kaydetti ğ imiz 

aziz ş ekli, iki kişiden az olm ıyan kimselerin iki ki ş iden az olmıyan kimseler-

den rivayet etmesiyle mevcuttur. Bunun misali Seyhan (el-Buhari ve Muslim) 

ın Enes'ten ve el-Buhari'nin Ebü Hurayra'dan rivayet ettikleri ş u hadistir: 

"Ben, içinizden birine anas ından babas ından ve çocuğundan daha sevgili 

olmadıkça iman etmi ş  sayılmaz" 27 . Bu hadisi, Enes'ten R,atüde ve `Abdu'l-

'Aziz İbn Suheyb; R.atade'den Ş ube ve Sa`id; `Abdu'rAziz'den İ sma`il 

İ bn `Uleyye ve 'Abdul-Varis; ve her birinden de bir cemaat rivayet etmi ş -

lerdir. 

Enes 

`Abdu'l-`Aziz R_at."de 

Ş u`be Sa' d 	 İ smail `Abdu 1-"N■7tri ş  

Cemaat Cemaat Cemaat Cemaat 

Garib haberler 

Dördüncüsü garib'tir. Bir ş ahs ın, rivayetleriyle teferrüd etti ğ i haber olup, 

senedin hangi tarafında bu teferrüd vukubulursa, ona göre garib-i mutlak ve 

garib-i nisbi k ıs ı mlarırı a ayr ılı r. 

'ilıdd haberler ve kı s ı mları  

İş te, yukar ıdan beri zikrolunan dört k ı sımdan birincisi, yani muteva-

tir müstesna, diğ erleri iihâd'tır. Bunların her birine haber-i Mihı d denir. Haber-i 

vahıd, lugatta, bir tek ş ahs ın rivayet etti ğ i haberdir; ıstılahta ise, mutevati-

rin ş artlar ı n ı  cemetmiyen haberdir. 

,khad haberler, makbül ve merdild olmak üzere iki k ısma ayrı lırlar. Mak-

bûl, ekser İ slam ulemas ına göre, ameli gerektiren haberlerdir. Merdûd ise, 

ravisinin doğ ruluğu kabul edilmeyen haberlerdir. 

Alı ad ın makbill ve merdûd olmak üzere iki k ı sma ayrılmas ı , onunla is-

tidlalin, ravilerinin adalet ve zabt yönlerinden ahvallerinin ara ş tırı lmasına 

mütevakkıf olmas ı  dolay ı s ıyledir. Mutevatir haberler bunun aksinedir; 

çünkü mutevâtir haberler, ravilerinin do ğ ruluğu hususunda kat' ıyet ifade etme- 

27 Hadisin Ebfl Ilurayra rivayeti için bkz. 	 (Kitbu'l-iman), 1.9; Enes 

rivayeti için bkz. Muslim, ş altili (Kitübu'l4mn), 1. 67, hadis No. 69-70. 
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si dolay ı sıyle hepsi de makbaldür. "A' had haberler böyle de ğ ildir ve onlardan 

yalnız makhal olanlar ameli gerektirir. Çünkü bunlarda, ya kabül s ıfat ının 

esası nı  te şkil eden râvinin doğ ruluğu sübüt bulmu ş tur; ya red s ıfatının esas ını  
teşkil eden râvinin yalanc ıhğı  sübüt bulmu ş tur; yahutta ne kabülünü ne de 

reddini gerektiren her hangi bir husus mevcuttur. Bu takdirde birincisinde, 

râvisinin doğ ruluğu sübât bulduğu için haberin de doğ ruluğu zan üzerinde ga-

lebe çalar ve haber kabül edilir ikincisinde, râvisinin yalanc ılığı  sübût bulduğu 

için haberin de yalan oldu ğu zan üzerinde galebe çalar ve haber at ı lır. Üçüncü-

sünde ise, eğ er haberi bu iki k ı sımdan birine ilhak ını  mümkin kılacak bir kari-

ne mevcutsa, haber o k ısma iltihak eder; böyle bir karine mevcut de ğ ilse, haber 

üzerinde tevakkuf olunur; yani onunla amel edilmez Amel olunmayan haber 

ise, merdüd haber gibidir; ancak onun merdüd olmas ı , haberde red s ıfatının 

sübiitu dolay ısıyle değ il, kabülü gerektiren s ıfatın bulunmamas ı  dolayısıyle-

dir. 

İş te, yukarıda me şhar, aziz ve garib olmak üzere üç k ısma ayr ılmış  olan 

âhâd haberler içinde, hazan, mevcut karineler sebebiyle ilm-i nazariyi ifade 

eden haberler de yer al ır. Baz ı  muhalif görü şe sahip olanlar ın bulunmasına 

rağmen tercih edilen do ğ ru görü ş  budur. Bununla beraber, bu ihtilaf asl ında 

lafzidir; çünkü âhâd ile has ıl olan ş eye " ılm" lafz ının ıtlakım tecviz edenler, 

bu "ılm" i "nazar!" lafz ıyle takyid etmi şlerdir; "nazar!" ise, istidlal ile has ıl 
olan ilimdir. Halbuki " ılm" lafz ının ıtlakını  tecviz etmiyenler , bu lafz ı  sadece 

mutevâtir haberlere tahsis etmi ş ler, mutevâtirin d ışı ndaki haberler için "zan-

ni" lafz ım kullanmış lard ır. Ancak bunlar, bir tak ım karineleri ihtiva eden 

haber-i alıadm, bu karinelerden hali olan haberlerden daha kuvvetli ve ter-

cihe sayan oldu ğunu reddetmemi ş lerdir. 

Karineleri ihtiva eden âhâd haberlerin muhtelif çe ş itleri vardır. Bunlar-

dan biri, Ş eyhan (el-Bubari ve Muslim) ın Ş attiblerinde naklettikleri mutevâ-

tir derecesine ula şmıyan haber-i ahadt ır. Bu haberleri bir tak ım karineler 

kuşatmış tır ki, bunlardan biri, el-Bubari ve Muslim'in bu sahadaki üstünlük-

leri, ba şkalarına nisbetle sahihi sahtesinden ay ırmak hususundaki titizlikleri 

ve kitaplar ının ulemâ aras ında birinci derecede kabül görmesidir. Yaln ız bu 

karine, yani kitaplarının ulemâ aras ında birinci derecede kabül görmesi bile, 

ilim ifade etmesi yönünden mutevâtir derecesine ula ş mıyan mücerred turuk 

çokluğuna nisbetle daha kuvvetlidir. Ancak bu, her iki kitapdaki hadisler ara-

sında hafızlardan birinin tenkidine u ğ ramıyan ve manaları  aras ında tercihi 

mümkin olmıyacak ş ekilde tenakuz bulunm ıyan haberlere mahsustur; zira 

birbirine muhalif iki haberden birini di ğerine tercih etmedikçe, iki mütenak ı -

zın doğ ruluğu hakkında ilim has ıl olması  imkans ızd ır. Gerek ulemân ın ten-

kidine uğ ramayan ve gerekse tercihi mümkin olm ıyacak manalar ı  birbirine 
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z ıt olarak nakledilenlerin d ışı ndaki haberlerin s ıhhati üzerinde iema has ıl ol-

muş tur. Ancak burada bir itiraz vaki olur ve ulemân ın, ş abilı an'daki haberle-

rin s ıhhati üzerinde de ğ il, onlarla amel etmenin -vüeûb u üzerinde ittifak ettikleri 

söylenirse, deriz ki: El-Buhari ve Muslim, kitaplarmda nakletmemi ş  olsalar 

bile, sahili olan her haberle amel etmenin vücûbu üzerinde ulemâ ittifak et-

miş tir. Ancak, onlar ın ittifak ı , yaln ız amelin vücûbu üzerinde vaki olsayd ı , 

ş alı gMn için bu ittifaktan hiç bir meziyyet has ıl olmazd ı . Halbuki ic ına veya 

ittifak, her iki kitab ı n sahip oldukları  sıhhate râci meziyyetleri üzerinde de ha-

sıl olmuş tur. 

El-Buhari ve Muslim'in naklettikleri haberlerin ılm-i nazari ifade ettik-

leri, üstad Eb ıl İ shak el-Isferayini, hadis imamlar ından Elin `Abdillah el-Hu-

meydi, Ebu'l Fazl İbn Tahir ve diğerleri tarafından tasrih edilmi ş tir. 

Burada ş una da i ş aret etmek yerinde olur ki, yukar ıda bahis konusu 

edilen meziyyet için, el-Buhari ve Muslim'in, kitaplar ında naklettikleri ha-

dislerin "sahilin en sahihi olmalar ıd ır" denilmesi bile muhtemeldir. 

Karineleri ihtiva eden haber çe ş itlerinden bir diğ eri, ayrı  ayrı  turuku olan, 

ravi zay ıflığı ndan ve ılle tlerden salim bulunan me şb.ûr haberlerdir. Bu haber-

]erin de ilm-i nazari ifade ettikleri, Üstad Ebû Man ş iir el-Ba ğ dadi, Üstad Ebn 

Bekr İbn Fûrek ve di ğ erleri tarafından aç ıklanmış tır. 

Karineleri muhtevi diğ er bir haber çe ş idi, hıfz ve itkan (titizlik) yönünden 

tan ınmış  imamlarla muselsel olan haberlerdir; öyle ki, böyle bir haber, Ahmed 

İbn Hanberin rivayet etti ğ i isnad yönünden garib olm ıyan bir hadis gibidir. 

Mesela Ahmed İbn Hanbel bir hadis rivayet etti ğ i zaman bir ba şkas ı  aynı  

hadisi e ş - Ş afi`i den rivayetle ona ve bir ba ş kas ı  da Malik ibn. Enes'ten rivayet 

ederek e ş - Ş afi`iye e ş  olur. İş te bu çe ş it bir haber ravilerinin üstünlü ğü yönün-

den istidlal yoluyla i ş itenleri için ilim ifade eder. Çünkü bu râviler, kabillü 

gereken öyle üstün s ıfatlara sahiptirler ki, bunlar, bir hadisin kabödünde hazan 

ba ş lıca amil olan ravi çoklu ğ u (aded-i kesir) yerine geçerler. Bu sebeple, hadis-

çilerin ve tarihçilerin haberleriyle en az mümaresesi bulunan bir kimse dahi, 

mesela kendisine Malik İ bn Enes tarafından ş ifahen bir ş ey haber verilmi ş  olsa, 

Malik'in bu haberdeki do ğ ruluğu hakkında hiç bir ş üphe ve tereddüde dü ş -

mez. Eğ er bu haberi vermek hususunda Malik İ bn Enes'e kendi seviyesinde 

biri daha kat ılacak olursa, mezkür haber, s ıhhat yönünden bir kat daha kuv-

vetlenmiş , aynı  zamanda hata ve unutkanl ık korkusundan da uzak kalm ış  

olur. 

Yukar ıda zikrettiğ imiz karinelerle ku ş at ı lmış  üç haber çe ş idinden olan 

bir haberin do ğ ruluğu hakkındaki ilim, yaln ı z hadisi iyi bilen, bu konuda müte-

bahhir ve mütehass ı s olan, râvilerin hallerine vak ıf ve ılletlere muttali bulu- 
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nan kimseler için has ıl olur. Bu kimseler d ışı nda kalanlar için, bu çe ş it haber-

lerin doğ ruluğu hakkında ilim has ıl olmamas ı , yukarıda saydığı mız vas ıfların 

bu kimselerde bulunmamas ı  sebebiyledir. Fakat bu gibi kimseler için ilim 

has ıl olmamas ı , hadise vak ıf kimseler için bu filmin husul bulmasma engel 

te şkil etmez. 

Zikrettiğ imiz bu üç k ı sımla ilgili olarak ş u neticeye i ş aret edebiliriz: 

Bu kısımlardan birincisi ş abil.tiin'a mahsustur İkincisi, müteaddit turuku bulu-

nan haber-i me şhüra, üçüncüsü ise, imamlarm rivayet ettikleri hadislere mah-

sustur. Bazan, her üç karinenin de tek bir hadis üzerinde birle ş mesi mümkin-

dir; bu takdirde hadisin do ğ ruluğu kesinlikle sübüt bulmu ş  olur. 

Ferd-i mutlak, Ferd-i nisbî 

Garabet ya senedin asl ında bulunur - senedin asl ından maksat, turuku 

ne kadar çok olursa olsun, isnad ın üzerinde dönüp dola ş tığı  yer, yani sa-

habinin bulundu ğu taraft ır - yahutta senedin asl ında de ğ il, ortas ında bulunur; 

öyle ki, sahabeden bir çok kimse o haberi rivayet eder, sonra bu kimselerden 

birisinden yalnız bir ş ahıs rivayetiyle tek kal ır. Bu iki ş ekilden birincisine, 

yani garabetin senedin sahabi taraf ında olması  şekline ferd-i mutlak denir. 

Hazreti Peygamberin velas' ın, satışı nı  ve hibe edilmesini yasakhyan hadisi 

böyledir 28 . Bu hadisi, İbn `Omer'den rivayetinde 'Abdullah İbn Dinar 

tek kalmış tır. Bazan tek kalan râviden nakleden bir ba ş ka ravinin de tek kal-

dığı  olur. Hazreti Peygamberin şu'abu'l-imân hadisi gibi 29 . Bu hadisi Ebü. 

Hurayra'dan Ebü Ş âlih , Ebû Ş aliiı 'ten de 'Abdullah İbn Dinar rivayetleriyle 

tek kalmış lard ır. Bazan da bu teferrüd, haberin bütün ravileri boyunca veya 

çoğunda devam eder. El-Bezzar'm Musned'inde ve et-Tabarann ı in el-Md-

certzu'l-ersat'ında bunun pek çok misalini görmek mümkündür. 

İkincisine, yani garabetin senedin ortas ında olmas ı  ş ekline gelince, buna da 

ferd-i nisbî denir. Nislıi denmesinin sebebi, teferrüdün muayyen bir ş ahsa 

28 El-Buhârt ve Muslim'in 'Abdullah İ bn Dlnûr tarikwle İ bn `Omer'den rivayet ettikleri 

bu hadisin meâli şöyledir: "Hazreti Peygamber, köle âzad eden kimsenin müstehak oldu ğu 

mirasın satış  ve hibesini nehyetmi ş tir". Hadis için bkz. El-Buhârt, Ş altilı , III. 120 (Kitâbu'l-

`ı tk); Muslim, Ş ahIly, II. 1145 (Kitûbu'l-' ıtk) hadis No. 16. 

29 'Abdullah İbn Dinûr' ın Ebü Ş âlih vâs ıtas ıyle Ebü Hurayra'dan, onun da Hazreti Pey-

gamberden rivayet etti ğ i ş u'abu'l-imân hadisinin meâli ş öyledir: "iman, yetmi ş  veya altmış  
küsûr ş tibe olup en üstünü 1C1 ilöhe illa'llah sözüdür. En a ş ağı sı  ise, yoldan eza verici bir cismi 

kaldırmaktır. Hayû da imandan bir şûbedir". Hadisin metni için bkz. (Kitû-

bu'l-imûn), 1.8; Muslim, şato (Kitûbu'ldmân), 1.63 hadis No. 57-58. 
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nisbetle hös ıl olması  dolayısıyledir; bu gibi hallerde hadis me şhör cinsinden 

olsa bile farketmez 30 . 

Ferdiyyetin ferd-i nisbi üzerine ıtlökı  nâdirdir; çünkü garib ve ferd ke-

limeleri, her ne kadar lugat ve ıstılah yönünden müteradif iseler de, ıstılah-

çılar, kullamhş larındaki azlık ve çokluk bakımından aralarını  ayırmış lar ve ferd 

kelimesini, çok defa, ferd-i mutlaka, galib kelimesini de ferd-i nisbiye ıtlak 

etmişlerdir. Tabiatiyle bu, onlara isim vermek yönündendir. Halbuki bu 

kelimelerden türemi ş  fiillerin kullandışı  cihetinden her hangi bir ay ırım yap-

mamış lar, haber mutlak olsun nisbi olsun teferrede bihî fulan "fulân, bu hadis-

le teferrüd etti", veya ağrabe bihî fulan "fulan, bu hadisle garib (tek) kald ı" 

demi ş lerdir. 

Hadisçilerin munkat ı  ve mursel haberler hakk ındaki ihtilöflar ı  da buna 

benzer: Munkat ı  ve mursel, ayr ı  ayrı  ş eyler midir, yoksa ayn ı  mi? Hadisçilerin 

çoğu, isimlerin ıtlökı  halinde ayrı  ş eyler olduğu görüşündedirler; fakat bunlar-

dan türeyen fiillerin istimalinde yaln ız irsal'i kullanmış lar ve haber mursel 

olsun munkatı  olsun erselehu fulan "fulan, hadisi irsal etti" demi ş lerdir. Bu 

sebepten, onlar ın kelimeleri kulland ıkları  yerleri hesaba katm ıyan kimseler, 

hadisçilerden çoğunun murselle munkat ı  aras ını  ayırt etmediklerini ileri sür-

müş lerdir. Halbuki bu, zannettikleri gibi de ğ ildir ve bu konudaki inceli ğ i 

anlayan çok az olmu ş tur. 

30 Mesci"' Mölik Nöfi'den Nöfi'de ibn 'Omer'den bir hadis rivayet etse, Mölik'ten bu hadisi 

rivayet eden bir rfivi de bu rivayetiyle tek kalsa ve hem Piffi'den hem de tek kalan rilviden 

rivayet ulenler bir cemaat olsa, bu hadis, Mölik'ten rivayet eden tek rfiviye nisbetle ferd, fakat 

cemaatlar ın rivayetine göre me şhûr olur. 
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MAKBUL HABERLER 

Sahih haberler 

Haber-i ahad, ş az ve ılletten salim ve senedi muttas ıl olduğu halde zabt ı  
tam, adil kimselerin nakli ile Sahih li-zötihi olur". Bu, makbül haberlerin dört 

çe ş it olarak ilk taksimidir. Çünkü, makbül haberler, ya makbül s ıfat ının en 

üst derecesini Ş amil olurlar ve bunlara ş akilt li-zötihi denir. Yahut baz ı  kusur 

sebebiyle kabül s ıfat ının en üst derecesini Ş amil olmaz; ancak, turukunun veya 

isnad ının çokluğu gibi, bu kusurlar ı  icbar veya izale eden baz ı  hususiyetleri 

bulunur; bu çe ş it haberler de sahihtir, fakat li-zatiki de ğ il li-gayrihidir ". 

Eğ er bu kusurları  izâle eden bir hususiyet yoksa bunlara da hasen li-zötihi, 
denir. İ snad yönünden tevakkuf olunan hadiste, kabül taraf ını  tercih 

ettiren bir karine bulunursa, bu da hasendir, fakat hasen li-zatihi de ğ il ha-

sen li-gayrihidir. Burada sahih li-zatihi ile söze ba ş lanmas ı  derecesinin yüksek-
liğ i sebebiyledir. 

Sahib li-zatihinin tarifi yap ı lırken "saz ve ılletten salim ve senedi mut-

tas ıl olduğu .halde zabt ı  tam adil kimselerin nakletti ğ i haberdir" denilmi ş ti. 

31 Sahih hadisin me şhür ve makbül olan tarifi budur. Çünkü tariften maksat, bir ş eyin 

bütün vasıflarını  ortaya koymak, bir ba şka ş eye ait vas ıfları  da ondan uzak tutmakt ır Nitekim 

sahihin mezkür tarifinde "saz ve ı lletten sak ın olmas ı " tabiriyle, saz ve mu'allel olan hadisler 

tarif d ışı na çıkarı ldığı  gibi, "senedi muttas ıl" tabiriyle munkat ı , mu`zal, mu'allak, mudelles 

ve mursel gibi senedinde gizli veya aç ık inkıta bulunan hadisler, "zabt ı  tam ve adil" tabiriyle 

de aynen veya halen mechfı l olan, yahutta za`f ile mariaf bulunan kimselerin hadisleri sahihten 

ayrı  tutulmu ş tur. Bununla beraber mesela Ebü Davud'un Sunen'i üzerine yaptığı  Me`ülimu's-

Sunen adlı  ş erhiyle şöhret kazanan el-Hattabi Ebu Suleyman Hamd İbn Muhammed İ bn 

İ brahiml-Hattab el-Busti (O. 388), sakihi tarif etmi ş  ve "senedi muttas ıl, râvileri adil olan 

hadistir" demi ş tir. (Bkz. Ad ı  geçen eser, Haleb 1351-1932, 1. 6). El-'IraEi, bu tarifi bahis konu-

su ederek"ravinin zabom, hadisin saz ve ı lletten salim olmas ını  ş art ko ş mamış tır. Halbuki 

zabt mutlaka laz ımdır. Aksi halde, hadisinde hatas ı  çok ve fahi ş  olan terke müstehak olur" 
demiş tir (Es-Suyüti, Tedribu'r-r&v1, s. 22). 

32 Sahlhin, li-zatihi ve li-gayrihi olmak üzere iki k ısma taksimi İ bnu' ş-Salalfta görülmez. 

Ona göre sahih hadis, isnâd yönünden me şhür, aziz ve garib olabilece ğ i gibi, sahih hadisin ta-

rifinde zikri geçen s ıfatlar ın farkl ı  dereceleri yönünden de say ı lması  güç kı sımlara ayr ı lır (Bkz. 

`Ulfunu'l-hadis, s. 11). 
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Bu tarifte geçen adi veya âdilden murad, takva ve mürüvvete ba ğ lan-

may ı  sağ lıyacak bir melekesi olan kimsedir. Takva ise, ş irk, fısk ve bid'at 

gibi kötü i ş lerden sak ınmakt ı r. 

Zabt, göğ üsün zabt ı dır. Yani insanın, i ş ittiğ i bir ş eyi diledi ğ i zaman 

hemen hat ırlıyabilmesini mümkün kılacak bir ş ekilde h ıfzetmesidir. Kita-

b ın zabt ı  ise, i ş ittiğ i ve tashihini yaptığı  andan, içindeki hadisleri eda veya 

rivayet edinceye kadar korunmas ı dır. Burada zabt, en üstün derecesine 

i ş aret olmak üzere "tam" kelimesiyle kaydolunmu ş tur. 

Muttas ıl: Ricalirı den her birinin, haberi şeyhinden i ş itmiş  olması  dola-
yı sıyle sukiittan (râvi dü ş mesinden) sâlim olan isnad ın vasfıdır. 

Sened: Tarifi önceden yap ılmış t ı  

Mu'allel: Lugat yönünden kendisinde ı llet bulunan şeydir. Ist ılah yönün-

den ise, kendisinde kâdih (hadisi za'fa u ğ ratan) gizli bir ılleti bulunan haber-

dir. 

Ş âz: Lugat yönünden "ferd" manâsma gelir; ıstı lah olarak da râvinin, 

kendisinden daha güvenilir bir kimseye muhalif rivayetidir. Bunun ba şka 

bir izahı  daha vard ır; ileride, üzerinde ayr ıca durulacakt ır. 

Kuvvet yönünden s ıhhati gerektiren bu vas ıfların farkh olu ş u dolayı -

sıyle, sahihin dereceleri de farkl ı lık gösterir. Çünkü bu evsaf, s ıhhatin medar ı  
olan hadis ricali ile ilgili bilginin ifadesi olunca, takviye edici âmiller hasebiyle 

sıhhatin de birbirinin üstünde dereceleri olmas ını  gerektirir. Buna göre, ter-

cihi gerektiren adalet, zabt ve sâir s ıfatlar yönünden râvileri en yüksek derece-

de olan bir hadis, râvileri ayn ı  sıfatlar yönünden daha a ş ağı  derecede olan 

hadise nisbetle daha sahihtir. Baz ı  imamlar ın, ennehii aş ahhu'l-esdnid "bu, 

isnadlar ın en sahihidir" sözü ile tavsif ettikleri rivayetler, bu bâbta en yüksek 

derecede olanlardand ır. Meselâ ez-Zuhrrnin Sâlim İbn `Abdillah İbn `Omer-

den onun da babas ından; Muhammed bn `Ubeyde İ bn 'A= es-Sel-

mâni'den onun da `Ali'den; İbrâhim en-Naha`Vnin `Alkame'den onun da İbn 

Mes'ild'dan rivayetleri gibi. Bu mertebenin alt ındakiler meselâ Burayd İbn 

`Abdillah İbn Ebi Burde'nin ceddinden onun da babas ı  Eb ıl Müsâ el-E ş 'ari'den; 

Hammâd İbn Seleme'nin Sâbit'ten onun da Enes'ten rivayetleri gibi. Bu mer-

tebenin alt ındakiler ise, Suheyl İbn Ebi 551ill'in babas ından onun da Ebâ 

Hurayra'dan; İbn `Abdirrahman' ın babas ından onun da Ebil Huray-

ra'dan rivayetleri gibi. Bunlar ın hepsini de adalet ve zabt isimleri ş âmildir; 

ancak birinci mertebede bulunanlar ın makbul s ıfatlar ı , rivayetlerinin onu 

takip eden ikinci mertebedekilerin rivayetlerine takdimini gerektirir. Keza 
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ikinci mertebede bulunanlar ın zabt kuvveti yönünden sahip olduklar ı  sıfatlar, 

onların rivayetlerinin, müteakip üçüncü mertebedekilerin rivayetlerine tak-

dimini gerektirir. Üçüncü mertebe ise, teferrüd etti ğ i hadis hasen olan kimse-

lerin rivayetine tekaddüm eder. Muhammed İbn Ishak' ın 'Asım İbn `Omer'den 

onun da Cabir'den ve `An ır İbn Şu'ayb'm babas ından onun da ceddinden 

rivayetleri gibi. Diğer benzerleri bu mertebelerle k ıyas edilebilir. 

Yukarıda zikredilen rivayetlerdeki birinci mertebe, baz ı  imamlarm 

aş alıttu'l-esc-ı nfd "isnadlar ın en sahihi" ad ını  verdikleri mertebedir. Do ğ rusu, 

muayyen bir terceme dolay ısıyle böyle bir isim verilmemesidir 33 . Fakat, imam-

ların aş aNıu'l-esdnid dedikleri rivayetlerin hepsinden, bunlar ın, böyle bir ad 

vermedikleri rivayetlere üstünlü ğü anla şı lır. Sahihin derecelerinden olan bu 

üstünlüğ e Ş eyhan (el-Buhari ve Muslim,) 34  ın, naklinde ittifak ettikleri hadisin, 

33 Yani bir isnâd hakk ında verilen aş cı lAu'l-esrı nid hükmü, kesin bir hüküm de ğ ildir. Çün-

kü hadislerdeki birbirinden farkl ı  s ıhhat dereceleri, isnadlarm ı n s ıhhat ş artlar ı  yönünden sâhip 

oldukları  derecelere göre tertip edilir. Halbuki bir isnad ı  te şkil eden ricalden her birinin teker 

teker en üstün kabul ş artlar ını  hâiz olması , yahut bu ş artlar ı  hâiz ravilerin her zaman biraraya 

gelmesi nadir olur. Di ğ er taraftan, râvileri ve dolay ı s ıyle isnâd ı  değerlendiren kimseler aras ında 

da devamlı  bir görüş  birliğ i bulunmaz ve her biri kendi nazar ında kuvvetli olan isnad ı  tercih 

eder. Bu tercihte bilhassa de ğ erlendirmeyi yapan kimsenin daha çok itina gösterdi ğ i ve yakın-

dan tanıdığı  kendi beldesine ait isnadlar ın ön sırada yer ald ığı nı  da hat ırdan ç ıkarmamak la-

zımdır. Bu sebepledir ki, ibmı ' ş -Ş alab, isnâd veya bir hadis hakk ı nda kesin olarak "en sahih" 

hükmünün verilmemesini daha do ğ ru buluyoruz" demi ş  (Ulfı mu'l4tadiş , s. 12) İ bn Hacer de 

onun bu görü şüne katı lmış tır. Ne var ki hadisçilerin baz ı  isnadlar hakk ında bu hükmü 

vermelerinin, bu isnadlarm, haklar ında böyle bir hüküm verilmemi ş  olan isnâdlara tercih 

edilmeleri yönünden büyük fayda sa ğ ladığı  da reddedilemez. 

34 İ mam el-Bubar/, Ebü 'Abdillah Muhammed İ bn isma.'11 ibn. İbrahim İ bni'l-Muğ ire 

el-Cu'fi, Hicri 194 senesinde Buhara'da dünyaya gelmi ş tir. Henüz on ya şı na gelmemiş  bir okul 

talebesi iken hadis ezberleme ğ e merak sarm ış  ve isnadlanyle birlikte binlerce hadis ezberlemi ş -

tir. 16 ya şı nda iken 'Abdullah İ bnu'l-Mubarek (Ö. 181) ve Veki` İ bnu'l-Cerrah (Ö. 197) ın 

kitaplar ın ı  ezberlemi ş , re'y ashab ı nın görü ş lerini ö ğ renmiş  bulunuyordu. Yine bu sıralarda 

anas ı  ve karde şiyle birlikte hac için seyahate ç ıkmış tır 
Onsekiz yaşı ndan itibaren kitap tasnifine ba ş lamış , önce sahabe ve tabi'ilnun fetvalar ını  

toplamış , sonra Medine'de Hazreti Peygamberin kabri ba şı nda Kitübu't-tiidlı 'ini tasnif etmi ş -

tir. Bundan sonra ilim talebi için beldeler dola ş mış , iki şer defa Ş am, Mısı r ve Cezire'ye, dört 

defa Basra'ya, pek çok defalar da Ba ğ dad ve Kufe'ye gitmi ş tir. 

ilim âleminde hafıza ve dirayetiyle büyük ş öhret kazanan el-Bubari, toplad ığı  600 bin 

hadis içinden seçerek meydana getirdi ğ i el-Crımi`us-,504'i, islam dünyas ında Kur'âm Kerim-

den sonra en sahih kitap olarak kabul edilnii ş  ve bu büyük İmamın şöhreti bu kitapla perçin-

lenmiş tir. El-Bubart Hicri 256 senesinde Semerkand civar ında vefat etmi ş tir. 
Ebu'l-Huseyn Muslim Ibnu'l-Ilaccac el-Ku ş ayri en-Neysabüri ise, 204 senesinde Neysa-

bur'da dünyaya gelmi ş tir. Küçük ya ş tan itibaren hadis ö ğ renmiye ba ş lamış , bu maksatla Irak, 

Hı caz, Ş am ve Mı sır'a seyahat ederek buralarda kar şı laş tığı  şeyhlerden, bu arada bilhassa 

el-Bubarrnin ş eyhlerinden hadis alm ış tır. 
El-Buharrnin Neysabur'a geli ş inde onun derslerine de devam etmi ş  ve ondan pek çok ş ey 
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ikisinden birinin nakliyle infirad etti ğ i hadise, ve el-Buhörrnin infirad etti ğ i 

(yani naklinde tek kald ığı ) hadisin, Muslim'in infirad etti ğ i hadise nisbetle 

üstünlüğü de iltihak eder. Çünkü, el-Buhöri ve Muslim'den sonraki ulemâ, 

onlar ın kitaplarının kahülünde ittifak etmi ş ler; baz ıları  da, hangisinin daha 

üstün olduğunda ihtilüfa dü ş mü ş lerdir. Buna göre, ulemân ın kabülü dolay ı -

sıyle el-Buhöri ve Muslim'in ittifak ettikleri hadis, ittifak etmedikleri hadis-

ten daha üstündür. 

islâm ulemas ının çoğu, ş ahihu'l-Buhörrnin s ıhhat yönünden önde oldu-

ğunu aç ıkça ifade etmi ş lerdir. Fakat bunun aksi olan bir ifade hiç kimseden 

nakledilmemi ştir. en-Neysöbüri 35  den rivayet edilen "yeryüzünde 

Muslim'in kitab ından daha sahih bir kitap yoktur" sözü ile baz ı  Mağ rib imam-

larının 36 , Muslim'in kitab ını  el-BuhörVnin kitab ından üstün sayan görü ş leri, 

sadece, Muslim'in uslübü ile, yaz ve tertibindeki güzelli ğ e râci hususlar dola-

yı sıyledir. Bunlardan Ebü en-Neysöbfiri, Muslim'in kitab ının el-Buhörrnin 

kitab ından daha sahih oldu ğ unu tasrih etmemi ş , sadece, Muslim'in kitab ından 

daha sahih bir kitab ın mevcudiyetini nefyetmi ş tir. Burada nefyolunan, "daha 

sahih" manösm ı  veren tafdil sigas ının gerektirdiğ i s ıhhat fazlalığı dı r ve Muslim-

in kitab ıyle s ı hhat yönünden ayn ı  derecede olan bir kitap, bu fazlal ık ile Muslim-

den üstünlük kazan ır. Yoksa, Ebü 'Ali, bu sözü ile e ş itliğ i nefyetmi ş  değ ildir. 

Netice itibariyle, hiç kimse bu üstünlii ğ iin asahhıyyete râci oldu ğunu açıkla-

mamış tır. Eğer bunu aç ıklamış  olsalard ı , mevcut kitaplar ın ş ehadeti bunu 

reddederdi. Zira, el-BuhörVnin kitab ında s ı hhatin istinad etti ğ i s ıfatlar, Mus-

lim'in kitabında istinad edilen s ıfatlardan daha mükemmel ve daha ş iddetli- 

öğ renmi ş tir. Hattâ el-Buhari'nin Kur'ân hakk ındaki görü şünden dolay ı , ş eyhlerinden Muham-

med İbn Yalıyö ez-Zuhli (Ö. 256) nin "kim bu görü şe sâhipse meclisimizi terketsin" sözüne 

uyarak onun meelisinden uzakla şmış  ve el-Buhört'ye olan ba ğ lı lığı n ı  bu sürede göstermi ş tir. 
Muslim, bundan sonra ez-Zuhli'den i ş ittiğ i hadisleri de terketmi ş , Ş o611:ı 'inde ondan tek bir 

hadis nakletmemi ş tir. 

Muslim, tasnif etti ğ i el-C(ı mi`u ş -Ş allii; adlı  kitabıyle büyük ş öhret kazanm ış tır. Bu kitap 

gerek ihtiva etti ğ i hadislerin s ıhhati ve gerekse vaz ve tertibindeki mükemmeliyeti sebebiyle 

el-Bubörrnin kitab ına e ş  olarak islöm dünyas ı n ın Kur'ân ı  Kerimden sonra en sahib kitaplar ı  
kabul edilmi ş  ve her ikisine birden eş - ş al:tilyin ad ı  verilmiş tir. 

Muslim, Hicri 261 senesinde yine dünyaya geldi ğ i Neysabur ş ehrinde vefat etmi ş tir. 
35 Ebü en-Neysâbürt el-ljuseyn İ bn İ bn Yezid İbn Davüd, Ebü < Abdil-

lah en-Neysâbürt (Ö. 405) nin ş eyhi ve asr ının tan ınmış  hadis hffı ziarından biri olp 277 senesin-

de dünyaya gelmi ş , küçük ya ş tan itibaren hadis toplam ış  ve kitap tasnif etmi ş tir. Vefat ı  
349 senesine rastlar. 

36 El-KA.Zi 	Ebü Mervân et-Tubni'den şu sözü nakletmi ş tir: "Baz ı  ş eyhlerimiz 

Ş ahih-i Bubür ı 'den üstün say ıyorlard ı ". 	 et-Tubni'nin "baz ı  
ş eyhlerimiz" sözüyle İ bn 	kasdetti ğ i zannı nda bulunduğunu ilâve etmi ş tir (Es-Suyütl, 

TedrIbu'r.rıivi, s. 44) 
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dir; ve el-Buharrnin s ıhhat için ortaya koydu ğ u ş artlar, daha kuvvetli ve daha 

serttir. 

El-Buharrnin ittisal yönünden üstünlü ğü, râvinin hadis rivayet etti ğ i 

kimseyle mülakat ının bir defa da olsa, sabit olmas ını  ş art ko ş mas ı  dolayı sıy-

ledir. Halbuki Muslim, sadece muasaratla, yani râvi ile ş eyhinin aynı  as ırda 

ya ş amış  olmalarıyle iktifa etmi ş , aynı  zamanda el-Bulı arrnin, ortaya koydu ğu 

mülakat ş art ı  dolayı sıyle an'aneyi kabül etmemesi laz ı m geldiğ ini ileri sür-

müş tür 37 . Halbuki Muslim'in el-Buharryi bu hususta ilzam etmesine lüzüm 

yoktur. Çünkü ravinin bir defa ş eyhine kavu ş tuğu sabit olunca, nakletti ğ i 

hadisi ondan i ş itmemi ş  olmas ı  ihtimali cari de ğ ildir; aksi halde onun müdellis 

olmas ı  gerekir ki, üzerinde durdu ğumuz mesele mudellisin dışı nda olup sahih 

hadis ravileriyle ilgilidir. 

Butı arrnin adalet ve zabt yönünden üstünlü ğ üne gelince: Muslim'in 

ricali aras ında cerh edilenlerin say ısı , el-Buharrnin ricalinden cerh edilenlerin 

say ıs ına nisbetle daha çoktur. Buna ilaveten el-Buhari, bu cerh edilenlerin 

hadislerinden fazla say ı da nakletmemi ş tir; sonra bunlar ın çoğu, Muslim'in 

hilafına, kendilerinden ald ığı  ve hadislerine kar şı  alış kanlık kazand ığı  kendi 

ş eyhlerindendir. 

Ş abih-i Buharrnin ş âz ve ı lletten sâlim olmas ı  yönünden üstünlüğüne 

gelince: El-Buharrde tenkide u ğ rayan hadis say ı sı , Muslim'in tenkide u ğ rayan 

hadis say ı s ından daha azd ı r. Buna ilaveten ulemâ, ilim yönünden el-Bul ıarrnin 

Muslim'den daha üstün ve hadis sanat ı  yönünden daha bilgili olduğunda it-

tifak etmi ş tir. Muslim, onun tilmizi olup, dizi dibinde yeti ş miş , ondan isti-

tifade etmi ş , onun eserlerine tâbi olmu ş tur. Bu sebepledir ki, ed-Darakutni 

"eğ er el-Bulı ari olmasayd ı , hadis ilmin,de Muslim ortaya ç ıkmaz ve bu merte-

beye ula ş mazd ı " demiş tir. 

37 `An'ane, hadisin 'an ful ı n 'an fulrı n isnadıyle rivayet edilmesidir. Muslim'in 

tevcih etti ğ i itiraz ın mesnedi an'aneyle rivayet edilen hadiselerde 'an harfinin se ınâ`a 

kesinlikle delâlet etmemesidir. Meselâ râvi, hadisi şeyhinden rivayet ederken alıabarani  fulâ-

nun yahut 4addesertiful ı nun yahutta semi`tu fuffinen tabirini kullan ırsa, bu tabirler o râvi ile 

şeyhi aras ında mülakat ın vukubulduğuna kesinlikle delâlet ederler. Fakat 'an lafz ında bu delâ-

let kesin değ ildir. Muslim bu hususu gözönünde bulundurarak "mademki el-Bub -ari, rivayetle-

rinde râvi ile ş eyhi aras ında mülakat ı  ş art ko ş muş tur; o halde, bu mülakat ın vukubulduğuna 

kesinlikle delâlet etmiyen 'an ile rivayet edilmi ş  hadisleri kitab ına almamas ı  gerekir" demi ş tir. 
Ancak, İ bn Hacer'in de belirtti ğ i gibi, böyle bir itiraza lüzum yoktur. Çünkü el-Buhrt, ravinin, 

ş eyhine bir defa da olsa mülaki oldu ğunun bilinmesini ş art ko ş muş tur. Mülâkat sabit olunca, 

hadisin an'aneyle rivayet edilmesinde bir mahzur yoktur. Çünkü 'an , mülâkata kesinlikle de-

lâlet etmese bile, mülakat ın bulunmadığı  hükmünü vermek için mutlak bir sebep de te şkil 

etmez. 
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İş te yukarı dan beri zikredilen el-Bulyari ş artlarının üstünlüğü dolayısıyle 

Buhari, hadis ilminde tamil' olunan di ğ er kitaplara takdim ve tercih 

olunmu ş tur. Sonra, ulemân ın kabul etmesi yönünden el-Bulyari'ye mü şareket 

eden Sahily-i Muslim, daha sonra da, asahh ıyyet yönünden el-Buhari ve 

Muslim'in ş artlarına uyan diğ er kitaplar derecelerine göre yer alm ış lard ır. Bu-

rada zikrolunan el-Bulyari ve Muslim'in ş artlar ından maksat, her ikisinin ra-

vileriyle birlikte, bir hadisi sahili yapan di ğ er ş artlard ır. Islam ulemas ı  gerek 

el-Buharrnin ve gerekse Muslim'in, kendilerinden hadis naklettikleri ravilerin 

ta:dili üzerinde ittifak etmi ş ler ve rivateylerini di ğ er ravilerin rivayetlerinden 

üstün saymış lard ır. Bu, hadis ilminde bir as ıldır ve aksini isbat edecek bir delil 

bulunmad ıkça bu asl ın dışı na ç ıkılmaz. 

Hadis kitaplar ı  aras ındaki bu tertibe göre, bir haber, el-Buhari ve Mus-

lim'in ş artlar ına uygun olursa, Muslim ve emsali imamlar ın naklettikleri haber 

mertebesinden a ş a ğı  olur. Eğ er haber, el-Bulyari ve Muslim'den yaln ız birinin 

ş artına uygun olursa, yaln ız el-Bulyarrnin ş art ına uyan haber, yaln ı z Muslim'in 

ş artına uyan habere tercih edilir. Bu tasniften kar şı mıza altı  kı sım çıkar ki, 

bunların her biri, s ıhhat yönünden diğerine nisbetle bir farkl ılık arzeder 38 . 

Bir de yedinci k ı sım vard ır; bu da, ne el-Buhari ve Muslim'in beraberce, ne de 

ikisinden birinin yaln ızca ş art ına uyan haberdir. 

Bu kı s ımlar aras ındaki farkl ı lık, yukarıda zikrolunan sebepler yöniin-

dendir. Bununla beraber, bu k ıs ımlardan biri, s ıhhat yönünden tercihi gerek-

tiren ba şka sebeplerle üstündeki di ğer bir kısma tercih olunursa, bu tercih 

olunan ı  diğerinden üstün k ılan bir ş eyin ona an ız olmas ı  dolay ı sıyledir ve alt-

taki derecede bulunan k ı s ım üstündekine takdim olunur; yani tercih olunan 

bir alt derecedeki hadisle amel edilir, üst derecedeki hadis ise terk olunur. Me-

sela, Muslim'in ş alıi4'indeki bir hadis, tevatür derecesine ula ş mamış  olduğu 

halde, bir tak ım karinelerle me şhar olup ilim ifade etse, bu hadis, el-Bulyarrnin 

ferd-i mutlak olarak ihrac etti ğ i hadise takdim olunur. 

Keza, el-Buhari ve Muslim'in ihrac etmedikleri bir hadis, mesela Malik 'an 

Nafi 'an İbn `Omer gibi isnadlar ın en sahihi olarak tavsif edilen bir tercemeden 

gelmiş  olsa, bu hadis de, el-Buhar' veya Muslim'den birinin, rivayetiyle tek 

kaldığı  hadise takdim olunur. Hele bu hadisin isnad ında, hakk ında söz edilen 

bir de râvi bulunursa, bu takdimde hiç bir ş üpheye mahal kalmaz. 

38 Daha önce zikredilen üç k ı s ımla birlikte bu altı  kı sım, sahihin en üst derecesinden a ş a-

ğı ya doğru ş öyle s ıralan ır• 1 El-Bulı 5rt ve Muslim'in, kitaplar ında beraberce naklettikleri ha-

disler. 2. Yalnı z el-Buh5rl'nin nakledip Muslim'in nakletmedi ğ i hadisler. 3. Yaln ı z Muslim'in 

nakledip el-Buhfirrnin nakletmedi ğ i hadisler. 4. El-Buhürl ve Muslim'in ş artlar ına uymakla 

beraber kitaplar ında nakletmedikleri hadisler. 5. Yaln ı z el-Bulı ürrnin şartına uyupta kitab ına 

almad ığı  hadisler. 6. Yalnız Muslim'in ş artına uymakla beraber kitab ında nakletmedi ğ i ha-

disler. 
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Hasen haberler 

Yukarıda tarifi yap ılmış  olan sahih haberin ş artlar ından yaln ız "zabt" 

ş artı  hafifler, yani azal ırsa, bu habere hasen li-zdtihi denir 39 . Metinde azalma 

kar şı lığı  olarak haffe fiili kullan ılmış tır ve isalle demektir. Haffe'l-ltavmu denildiğ i 

zaman hallit manüs ı  anla şı lır. Zabtm azalmas ıyle hadisin hasen olmas ı , hürici 

bir sebep dolay ısıyle değ ildir. Hârici sebepten maksat, mestür, yani hali mechul 

olan râvinin hadisinin, turuku ço ğalarak kuvvet kazan ıp hasen olmas ı  gibi, 

zay ıf bir hadisi sahib mertebesine yükselten âmillerdir. Sahihin tarifinde geçen 

ş artlar ın büld kalarak hasende yaln ız zabt ın azalmas ının ş art ko şulmas ıyle 

zayıf hadisler mezkur tarifin d ışı nda b ırakılmış tır. Hasenin bu k ısmı , sahihe 

nisbetle daha a ş ağı  derecede, ve birbirinin üstünde çe ş itli mertebelere ayr ı l-
mas ı  bakımından sahihe benzer olsa bile, dinde delil olarak kullan ılmas ı  yö-

nünden sahih gibidir. 

Hasen, turukunun çoğalmasiyle sahili olur; yani s ıhhatine hükmolunur; 

çünkü turuk çokluğunun toplu şeklinde, hasen râvisinin zabt ını  sahîh râvi-

sine nisbetle kusurlu b ırakan miktar ı  izale edecek bir kuvvet vard ır. 

Salah ve hasen lafızları , et-Tirmizi'nin hadisun hasenun saldhun sözü 

gibi, bir hadisin vasfında birle ş irse, bu, müctehidin râvi hakk ında hâsıl olan 

tereddüdü dolay ı sıyledir: "Bu râvide s ıhhat ş artlar ı  bir araya gelmi ş  midir, 

yoksa kusurlu mudur ?" Bu tereddüd ise, râvinin bu rivayetle teferrüd etmesi 

sebebiyle hâs ıl olur. Böylece, iki vasfın birle şmesindeki manây ı  anlamakta 

39 "Ibsen" tabirini el-Cö ıni`ınde sık s ık zikretmek suretiyle ş öhrete ula ştıran et-Tirmizt 

(Ö. 279), kitab ı nın sonunda yer alan " ılel" bahsinde haseni tarif etmi ş  ve ş öyle demi ş tir: "1s-

nadında kizbile müttehem bir kimse bulunm ıyan, ş az olm ıyan ve aynı  ş ekilde bir ba şka yönden 

de rivayet edilen her hadis bize göre hasendir". 

El-IJattabt (O. 388) ise, Me`cilimu's-Sunen (1. 6) inde haseni ş öyle tarif etmi ş tir: "esasen, 

mahreci bilinen, ricali me şhur olan, eksen ulemâ taraf ından kabul edilen, bütün fukaha tara-

fı ndan kullanılan ve hadislerin ekseriyetini te şkil eden hadis çe ş ididir". 

Bu tarifleri zikreden ibnu's- Ş alah (` Ulaınu'l-(tadi§, s. 26-27), her ikisinin de haseni saldhten 

ayırt edecek bir mahiyete sahip olmad ığı n ı  söylemiş , fakat kendisi de belirli bir tarif vermek-

sizin haseni iki k ısma ayırarak bunlar ın izahım yapmış tır. 
Birinci kı s ım, isnadında ricali mestûr olmakla beraber, kizb ile itham edilmiyen ve hatas ı  

çok olmayan, ayn ı  zamanda bir ba şka yönden de rivayet edilen hadistir ki, bu k ı smın 

ibnu'a- Ş ala İı , et-Tirmizrnin tarif etti ğ i haseni ortaya koymu ş tur. 

İ kinci kı sım ise, ravisi s ıdk ve emanet yönünden me şhur, fakat h ıfz yönünden sahih hadis 

ricalinin derecesine eri ş memiş  olan hadistir. İ bnu' ş - ş alah' ın bu izahat ı  da, el-ljattabt'nin tarif 

ettiğ i haseni tan ıtmaktad ır. Bundan anla şı lıyor ki, hasen iki ayrı  hadis çe ş idine delâlet etmekte-

dir. ibrfs- Ş aWy, bu iki tarife istinaden haseni iki k ı sma ayı rmış , İ bn Hacer ise, yukar ı da da gö-

rüldüğü gibi, ibnu' ş - Ş alah' ın ikinci kı s ımda izahını  yaptığı  hasen çe ş idine hasen birinci 

kısma da hasen li-gayrihi adını  vermiş tir. 
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güçlük gören ve "hasen, sahihe nisbetle kusurludur; iki vasf ın birle ş mesinde 

ise bir taraftan bu kusurun isbat ı , diğ er taraftan nefyi vard ır" diyen kimselere 

verilecek cevap da bilinmi ş  olur. 

Bu cevap ş udur: Hadis imamlar ının bir râvinin hali üzerinde tereddüd 

etmeleri, müctehidin, onu iki vas ıftan biri ile vasfetmemesini zorunlu k ılar. 

Bu itibarla râvi hakk ında ş öyle denir: Baz ılarına göre hasen vasf ı  itibariyle 

hasen, baz ılarına göre de sahih vasfı  itibariyle sahihtir. Ancak bu cevaptan 
anla şı lan mana şudur ki, bu iki vasfın birle ş tirilmesi halinde beisenun ev ş u-
bilin demek gerekirken tereddüd harfi olan ev kald ırılmış  ve lıasenun ş atı i-
tcun denilmiş tir Bu harfin kald ır ılması , bundan sonra zikredilecek olan di ğ er 

bir ş ekildeki at ıl harfinin kald ırılması  gibidir. 

Bu iki vasfın birle ş mesi halinde, hakk ında lı asenun ş altilıun denilen haber, 

yaln ı z ş alli4un denilen habere nisbetle daha a ş a ğı  derecededir; çünkü hakk ında 

kesinlikle hüküm verilen bir ş ey, tereddüdle hüküm verilen ş eye nisbetle daha 

kuvvetlidir 4°. 

İki vasfın tereddüd harfiyle bir hadiste birle ş tirilmesi hakk ındaki bu aç ık-
lama, hadisin tek isnad ı  bulunmas ı  halindedir. 

İ snad tek de ğ ilse, iki vasfın beraberce bir hadise itlak ı , biri sahih diğ eri 

hasen iki isnad yönünden olur. Buna göre, hakk ında lı cısenun ş alı ittun denilen 

40 Et-Tirmizi'nin el-Ccimi`de kullandığı  sahih, hasen ve garip kelimelerinin birle ş ik ş ekil-

leri, bizzat kendisi tarafı ndan delâlet ettikleri manâlar gösterilmedi ğ i için, hadisçiler aras ında 

çeş itli tefsirlere yol açmış tı r. Meselâ İ bnu' ş - Ş alülı 'm ihtisar edenlerden 1-1â-
fız Hmüdu'd-Din İ bn Kegir , Iı asenun ş ahihun tabirinin biri hasen di ğ eri sahih iki isnâd itibariy-

le olduğ unu, yahutta, metin itibariyle hasen, isnad itibariyle sahih bulundu ğ unu ileri sürenlerin 

görü ş lerine i ş aret ettikten sonra, kendi görü ş ünü aç ıklamış  ve ş öyle demi ş tir: "Bana öyle geli-

yor ki, bir hadis hakk ında nas ıl s ıhhatle hükmolunuyorsa, hasen hakk ında da sahih hükmü 

veriliyor. Buna göre et-Tirmizfnin lıasenun ş akikun dediğ i hadis, onun nazar ında 4asenun 

dediğ i hadisten daha yüksek, fakat ,sakilıun dediğ i hadisten daha a ş ağı  derecededir. Keza hak-

kında mahza s ıhhatle hükmetti ğ i hadis, hakk ında husnile birlikte s ıhhatle hükmettiğ i hadis-

ten daha kuvvetlidir" (Bkz. İ bn Kesir, Pı tişiiru ma`a Ş erhıhi el-Bü` isu'l- ı!tass 

(Mı sır ?), s. 46-47) 

Ancak el-Hraki, ibnu' ş - Ş alâlı 'm Ulfimu'l-Itadts'ine yazdığı  Nuket'inde İ bn Kesir'in bu gö-

rüşüne itiraz ederek "bu, delilsiz bir hükümden ibarettir ve et-Tirmizi'nin kasdetti ğ i manâyı  
açıklamaktan çok uzakt ır" demi ş tir et-Takyid (`Ulümu'l-ltadls'le birlikte 

neş redilmiş tir), s. 47. 

Bununla beraber, dikkat edilecek olursa, İbn Kestr'in görü ş ü ile İbn Hacer'in görü şü aras ı n-

da, hasenin tarifine taalluk eden baz ı  teferruatla ilgili aç ıklama d ışı nda mühim bir fark 

mevcut de ğ ildir. Bu konuda di ğ er farkl ı  görüş ler için James Robson'dan terceme etti ğ imiz 

"esasen hadislerin çe ş itleri" adl ı  makaleye bak ını z• İ lühiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1963, cild 

IX, s. 109-118. 
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haber, ferd olupta hakk ında yalnız şahihun denilen habere nisbetle daha yük-

sek derecededir; çünkü isnad ın çokluğu haberi kuvvetlendirir. 

Eğ er "et-Tirmizi, hadisin bir ba şka yönden de rivayet edilmesini hase-

nin şartı  olarak açıklamış tır; nas ıl olur da baz ı  hadisler hakkmda: Bu hadis 

hasen garibtir ve onu yaln ız bu yönden biliyoruz; demi ş tir" denirse, bu suale 

verilecek cevap şudur: Et-Tirmizi, kasenin mutlak bir tarifini de ğ il, sadece 

kitab ında yer alan hasenin bir çe ş idinin tarifini yapmış tır. Bu da, bir ba şka 

sıfatla birle ş tirilmeksizin yaln ı z hasen dediğ i hadistir. Zira et-Tirmizi, baz ı  
hadisler hakkında hasen, baz ıları  hakkında salA, bazıları  hakkında garib, 

baz ıları  hakkmda hasen garib, baz ıları  hakkında ş ahiti garib, baz ıları  hakkında 

da hasen şahiti garib vas ıflarmı  kullanmış tır. Onun tarifini yaptığı  hasen çe şidi 

ise, sadece bu vas ıfların ilki olan basendir. Nitekim kitabının sonlarında yer 

alan sözü buna delâlet eder. Et-Tirmizi burada der ki: "Bizim, kitab ımızda 

badiş un 1:tasenun dediğ imiz hadis, bize göre isnad ı  hasen olan hadistir. Rivayet 

olunan bir hadis, ş âz olmaz ve rfıvisi de kizb (yalanc ı lık) ile itham edilmezse, 

bize göre hasen hadistir". Görülüyor ki et-Tirmizi bununla, hakk ında sadece 

basenun dediğ i hadisi tarif etmi ş , fakat, yaln ı z şattiltun, yahut yalnı z garibun 

dediğ i hadislerin tarifine giri ş mediğ i gibi, Itasenun salti,bun, yahut basenun 

garibun, yahutta Itasenun saltilı un garibun dediğ i hadisleri de tarif etmemi ş tir. 
Belki de, sahih ve garibin hadis ulemas ı  aras ındaki ş öhreti dolay ısı yle, bunların 

tarifine 'üzüm görmemi ş , fakat, aç ık olmamas4 yahutta yeni bir ıstılah olması  
dolayısıyle kitabında yalnız kasenin tarifini vermekle iktifa etmi ş tir. Bunu 

yaparken de "bize göre" kaydm ı  koymuş , el-I-Jattâbl gibi hadis ehline nisbet 

etmemiş tir. Bu aç ıklama ile bahsi uzay ıp gidecek olan karışı k ve anla şı lması  
güç görü ş ler izale edilmiş  olmaktad ır Hamd, ilham ve in'âm eden Allah Ta-

"Maya mahsustur. 

Hadiste ziyade 

Sahih ve hasen râvisinin hadiste olan ziyadesi, bu ziyadeyi yapm ıyan 

ve daha güvenilir olan bir ba şka râvinin rivayetine ayk ırı  düşmedikçe makbul-

dür. Çünkü hadisdeki ziya'ae, ya bu ziyadeyi zikretmiyen kimsenin rivayetine 

aykırı  olmaz; bu takdirde, ziyadesi bulunan hadis mutlaka kabul edilir. çünkü 

bu, güvenilir bir râvinin rivayetiyle tek kald ığı  müstekıl bir hadis hükmünde-

dir ve bu hadisi ba şkası  şeyhinden rivayet etmemi ş tir. Yahutta bu ziyade, di-

ğ er rivayete ayk ırı  düşer ve kabul edilmesi halinde diğ er rivayetin reddi gerekir. 

İş te böyle bir durumda, ziyadeyi ihtiva eden rivayetle, onun z ıddı  olan diğer 

rivayet aras ında tercih yap ı lır: Râcilı  (üstün olan) kabul, mercilh (daha a ş ağı  
derecede olan) reddedilir. 

kek 
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Ziyadenin, tafsile gitmeksizin mutlak kabulü ile ilgili görü ş , hadisçilerle 

fukahanın ekseriyeti aras ında ş öhret kazanm ış tır 41. Ancak, hadisin ş âz olma-

masını  sahihte ş art ko ş an, sonra da ş azz ı  güvenilir bir râvinin kendi s inden daha 

güvenilir bir râviye muhalefeti olarak tefsir eden hadisçiler yönünden tafsile 

gitmeksizin ziyadenin mutlak kabulü do ğ ru olmamak gerekir. Aksi halde 

sahlhi red, buna kar şı lık ş az olan hadisi kabul etmek icabeder. Bununla beraber 

sahihin ve hatta hasenin tarifinde, sazdan salim olmalar ı  ş art ını  itiraf ettikleri 

halde, ziyadenin kabulünde bu ş arttan habersiz görünmeleri hayret vericidir. 

`Abdurrahman İ bn Mehdi, Yahya el-Kattan, Ahmed İbn Hanbel, Yalıya İbn 

Ma`in, 'Ali İ bnu'l-Medini, el-Buhari, Ebü Zur`a, Ebü Hatam, en-Nesa'i, ed-

Daralgıtni ve bunlar gibi mütekaddimündan olan hadis imamlar ı , muhalefeti 

gerektiren ziyade ve benzerlerine müteall ık hususlarda tercihe itibar etmi ş lerdir 

ve bunlar ın hiç birinden alel ıtlak ziyadenin kabul edilece ğ ine dair her hangi bir 

haber bilinmemektedir ". Bundan daha garibi, Ş afi` ıyyeden ço ğunun, güvenilir 

râvinin ziyadesinin kabulü görü ş ünde olmalar ıdır.; halbuki e ş -Ş afi'iniıı  hükmü 

bunun aksine delâlet eder. İ mam e ş -Ş afi`i, zabt yönünden râvinin halini mute- 

41 El-Hatibu'l-Ba ğ dadi de bu görü ş e iş aret etmi ş  ve ş öyle demi ş tir: "Fukaha ve hadisçile-

rin kâhir ekseriyeti, ş ika (güvenilir) olan râvi, hadisinde bir ziyadeyle teferrüd etti ğ i zaman, 

onun bu ziyadesinin makbul olduğunu söylemiş ler; bu ziyadeye ister şer`i bir hüküm taalluk 

etsin ister etmesin, ister bu ziyadeyi ihtiva etmiyen haberle sabit olmu ş  bulunan bir hükümden 

noksanl ığı  gerektirsin, veya o hükmü tamamiyle de ğ iştirsin, ister böyle olmas ın; ister bu ziyade, 

bir râvinin haberi bir defas ında noksan, bir ba şka sefer tam olarak rivayetiyle meydana gelmi ş  

olsun, ister bir ba ş ka râvinin rivayetiyle has ı l olmu ş  bulunsun, aralar ında her hangi bir ay ırım 

yapmadan ziyadeyi kabul etmi ş lerdir. 

Baz ıları , adil olan 'iyinin ziyadesi, o ziyadeye müteall ık bir hükmü ifade etti ğ i takdirde ka-

bul edileceğ ini, aksi halde makbul olm ıyaca ğı nı ; Ş ali`lyye mezhebinden olan baz ı  kimseler, 

ziyadenin bir ba şka ravi cihetinden geldi ğ i zaman kabul edilece ğ ini, fakat ayn ı  râvinin, bir 

defas ında noksan, bir ba şka defas ında ziyadeyle rivayet etmesi halinde kabul edilmiyece ğ ini; 

hadisçilerden bir gurup da, ş ika olan râvinin ziyadeyle teferrüd etmesi halinde bu ziyadenin 

makbul olmıyaca ğı nı  ileri sürmü ş lerdir". 

El-Hatib, bu çe ş itli görü ş lere i şaret ettikten sonra kendi görü şünü açıklamış  ve ş öyle demiş -

tir: "Bu de ğ iş ik görüş lerden bizim tercih etti ğ imiz husus ş udur ki: Ziyade hangi ş ekilde vârid 

olursa olsun, râvisi adil, hafız, mutkın (titiz) ve zab ı t olursa makbuldür ve kendisiyle amel 

edilir" (El-ljatibu'l-Ba ğ dadi, el-KiPye fi ' ı lmi'r-rivtıye (Haydarabat 1357), s. 424-5) 

42 İbn Hacer'in bu ifadesinden, ziyadenin hangi şekilde olursa olsun kabul edilece ğ i yolun-

da ileri sürülen görü ş lere kendisinin muhalif kald ığı  açıkça anla şı lmaktad ı r. Ona göre, ziyadenin 

kabulü görü şünde olanlar, saz denilen hadisleri hesaba katmam ış lard ır. Biraz sonra da aç ık-

lanaca ğı  vechile ş az, ş ika olan râvinin diğ er ş ika ravilere muhalif olarak rivayet etti ğ i ve bu 

rivayetiyle tek kald ığı  hadIstir. Bu muhalefet, bazan, râvinin rivayetinde yapt ığı  ziyadeyle 

has ıl olur. Bu takdirde ziyadenin kabulü, bu ziyadeyle ş az durumunda kalan hadisin kabulü 

demektir. Halbuki sahib hadisin tarifinde zikredilen ve hadisin sahil olmas ı  için ileri sürülen 

be ş  şarttan biri de, onun ş az olmamas ı dı r. Bu, gz olan hadisin s ıhhat vasfını  hâiz olmadığı  

manas ındad ır. 
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ber kılan vas ıflardan bahsederken ş öyle demiş tir;"Bir hadisin râvisi, rivayetiyle 

bir hafıza i ş tirak ettiğ i zaman, ziyade ve noksanla ona muhalif olmamal ıdır. 
Eğ er muhalefet eder ve bu muhalefeti rivayetinde yapt ığı  noksanlıkla olursa, 

bunda, hadisin mahreci itibariyle sahih oldu ğuna bir delil vard ır; fakat râvi, 

ne zaman vasfetti ğ imiz ş eye muhalefet eder, yani hadisi, hafız olan kimsenin 

rivayetinden noksan olmay ıp ziyade olursa, i ş te bu muhalefet, râvinin hadisi 

için zararl ıdır". Eş -Ş afi'inin sözü burada bitmektedir. Bu sözden anla şı ldı -

ğma göre, bir ravi, hatalardan birine muhalefet edipte hadisini hatam hadisi-

ne nisbetle ziyade edilmi ş  bulursa, bu ziyade ile muhalefeti, hadisi için zarar 

te şkil eder. Bu, ayn ı  zamanda, e ş -Ş afi`iye göre adil olan râvinin ziyadesini 

mutlaka kabul etmek gerekmedi ğ ine ve ancak hafı zın rivayetinin kabul edi-

lece ğ ine delâlet eder. Zira e ş -Ş afi`i, muhalifin hadisinin, muhalefet etti ğ i ha-

tam hadisine nisbetle noksan olmas ına itibar etmi ş  ve râvinin hadisteki nok-

sanını  hadisin s ıhhati için delil saym ış tır. Çünkü bu noksanl ık, râvinin hadis 

hakkında ara ş tırma yaptığı na delâlet eder. E ş - Ş afi`i, bunun d ışı ndakileri 

râvinin hadisi için zararl ı  addetmi ş tir ki, bunlar aras ında ziyade de vard ır. 
Eğ er ziyade, e ş - Ş afii nazar ında mutlaka makbul olsayd ı , onu yapan ın hadisi 
için zararl ı  say ılmazdı ". 

Malıfrı z, Şı lz 

Bir râvinin hadisine, ya zabt fazlal ığı , yahut adet çoklu ğu, yahutta diğ er 

tercih sebeplerinden birisi dolay ı sıyle kendinden daha üstün bir ba ş ka ravi 

43 ibnu' ş -ş alQı , ş ika olan râvinin ziyadeyle teferrüdünü üç k ısma ayırmış tı r. Birincisi, 

rivayetinin sair ş ils.ata muhalif ve münâfî olmas ı dır ki, bu, ş azda oldu ğu gibi reddedilir. İkincisi, 

rivayette, diğerlerinin rivayetlerine muhalefet ve munafat ın bulunmamasıdır. Bu da makbul-

dür ve bunun kabulü üzerinde ulemâmn ittifak etti ğ i el-Hatib tarafından ileri sürülmü ş tür. 

Üçüncüsü ise, bu iki derece aras ında, hadiste ba ş kalar ı  tarafından zikredilmeyen bir kelime 

ziyadesinin vukubulmas ıdır. ibnu' ş - Ş alülı  bunun kabul veya reddi hususunda her hangi bir hü-
küm serdetmemi ş tir (Bkz. U/fımul-(tadiş , s. 77-78). 

Ziyadeye misal olarak Malik ibn Enes'in Nâfi `tariklyle İ bn `Omer'den rivayet etti ğ i şu 

hadis zikredilebilir: .),;48',15.-3 ,e,„; ."; 	 ,:ıı' 	ı:ı ! 

j5- ,S 
"Hazreti Peygamber Ramazan ay ında fıtr (fitre) zekât ım, bir ölçü hurma veya arpa 

olarak, hür olsun köle olsun, erkek olsun kad ın olsun bütün müslümanlara farz k ı ldı" (Hadisin 

çeş itli rivayetleri için bkz. El-Buhar', II. 138; Muslim, II. 677; et-Tirmizt, III. 61.-EtTirmiz ı , 

mezkhr hadisi naklettikten sonra, Mâlik'in Nrı fi'den hadisi Eyyüb gibi rivayet ve mine'l-muslimIn 
ibaresini de ziyade etti ğ ini söylemi ş tir. Yine et-Tirmizi'ye göre, Nüfi'den hadisi rivayet eden 

diğer râviler bu ibareyi zikretmemi ş lerdir. Bu sebeple ilim ehli aras ında fıtr zekatının edas ı  
hususunda ihtilâf hâs ı l olmuş ; mezkfı r rivayetteki "bütün müslümanlar" kayd ına istinaden Malik, 

eş -Ş âfi'l ve Ahmed ibn Hanbel, bir ş ahsın gayr-i muslim köleleri için fıtr zekat ı  ödemesi laz ım 

gelmediğ ini ileri sürmüş ler; Malik rivayetindeki ziyadeye itibar etmiyen Sufyân e ş -Sevri, 'Abdul-

lah ibnul-Mubürek ve İ shak, köle, gayr-i muslim de olsa onun için bu zekât ın ödenmesi gerek-
tiğ ini söylemi şlerdir (et-Tirmil, ayn ı  yer). 
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yönünden muhalefet vaki olursa, racihe (daha üstün olana) malıfi4, mukabi-

line (yani mercaha) de ş iiz denir. Et-Tirmizi, en-Nesa'i ve İbn Wnce'nin İbn 

`Uyeyne tarikıyle `Anı r İ bn Dinar'dan, onun `Avsece'den, onun da İbn 'Abbas-

tan rivayet ettikleri "Hazreti Peygamber devrinde bir adam vefat etmi ş  ve 

âzâd ettiğ i bir köleden ba ş ka varis bırakmam ış t ır..."" hadisi buna bir misal 

te şkil eder. 

Bu hadisin İbn 'Abbas'a ba ğ lanmas ında İ bn Curayc ve di ğ erleri İbn 

`Uyeyne'ye tabi olmu ş lar; Hammad İbn Zeyd ise bunlara muhalefet etmi ş  
ve hadisi 'Anar İ bn Dinar vas ı tas ıyle `Avsece'den nakletmi ş , İbn `Ablı as'ı  
zikretmemi ş tir. 

Ebü Hatim der ki: "Matıfii; olan İ bn Tyeyne'nin hadisidir". Hammad 

İbn Zeyd adalet ve zabt ehlindendir; Bununla beraber Eb ıl Hatim, Say ı  ba-

kımından Hammad İbn Zeyd'e nisbetle daha çok olan kimselerin rivayetini 

tercih etmi ş tir. Bu aç ıklamadan anla şı lıyor ki ş dz, makbul olan râvinin kendi-

sinden üstün olan kimselere muhalif olarak rivayet etti ğ i hadistir.Ist ılah yönün-

den saz ın muteber olan tarifi budur45 . 

Ma`rtif, Munker 

Muhalefet za`f ile olursa daha üstün olana mdrüf, mukabiline de munker 

denir. İ bn Ebi 	kıraat imamlar ından Hamza İ bn Habib ez-Zeyyat' ın 

44 Hadis için bkz. Ebû Havfid, Sunen, (Mı s ır 1371-1952), II. 112; İ bn Mace, Sunen, II. 

167-Hazreti Peygamber bu adam ın miras ını  azad etti ğ i köleye vermi ş tir. 
45 Ş azın, el-Hakim Ebil `Abdillah (Ö. 405) tarafından yap ı lmış  değ iş ik bir tarifi vard ır. 

Ona göre saz, sika olan râyilerden birinin rivayetiyle teferrüd etti ğ i, yani tek kaldığı  hadistir; 

öyle ki, bu hadis için bir as ıl bulunmadığı  gibi, sika olan ravisi için de bir mütâbi yoktur. Ayr ı -

ca saz, el-Ilakim'e göre, maltil olmayan bir hadistir. Malril, bir hadisin bir ba şka hadis içine 

girmesi, yahut bir râvinin vehmini ihtiva etmesi, yahut bir râvinin mursel olarak rivayet etti ğ i 

halde bir ba şka râvinin vehme dü ş erek, onu vasletmesi gibi içerisinde ı lleti bulunan hadistir. 

Mesela el-Leys İbn Sa`d ın Yezid İ bn Ebi Habib'ten, onun Ebu' t-Tufeyrden, onun Mu'az İ bn 

Cebel'den, Mu'az' ın da Hazreti Peygamberden rivayet etti ğ i Hazreti Peygamberin Tebuk 

gazvesinde ö ğ le ve ikindi namazlar ını  birle ş tirmesiyle ilgili hadisi el-Ilakim'e göre ş azdır, ve bu 

hadis hakkında ş öyle der: "Bu hadisin ravileri sika olan imamlard ır. Bununla beraber hem 

metni hem de isnad ı  ş azd ır. Illeti olsayd ı  maltıl derdik; el-Leys, hadisi Ebu'z-Zubeyr'den, o 

da Ebu't-Tufeyl'den rivayet etmi ş  olsaydı , yahut Yezid İ bn Ebi Habib Ebu'z-Zubeyr'den 

nakletseydi bunlarla ı lletli olduğunu söylerdik. Fakat böyle bir ılleti bulunmay ınca ma'1111 

olmaktan çıkar. Fakat görüyoruz ki, Yezid'in Ebu't-Tufeyl'den rivayeti yoktur; sonra Ebu't-

Tufeyrin ashab ından da böyle bir hadis rivayet edilmemi ş ; keza Mueaz İ bn Cebel'den rivayet 

edenlerde de bu hadis mevcut de ğ il; o halde diyoruz ki, bu hadis ş azd ır" (el-Ijakim'in bu görü şü 

için bkz. Mdrifetu s. 119-20) 

ibnu' ş -Ş alah ise ş azz ı  iki kı s ımda mütalaa etmi ş , birincisine, râvinin kendisinden evlâ olan 

ravilere muhalif rivayetiyle teferrüd etmesi halinde ş âz merdrid demi ş tir; ikincisi de, İ bnu' 

ş -Ş alalı 'a göre, adil, hafı z ve zab ı t olan râvinin, muhalefet bahis konusu olmaks ızın rivayetiyle 

tek kaldığı  hadistir ki, makbul ve sahih hükmündedir s. 70-71). 
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karde şi klubeyyib İbn Habib tariklyle Ebü İ slAk'tan, onun el-'Ayzü'r 'bn. Hn-
reyş ten, onun İbn 'Abbs'tan, İbn 'Abbs' ın da Hazreti Peygamberden rivayet-
ettiğ i "kim namaz ı  kılar, zekâtı  verir, hacceder, oruc tutar ve musafiri de a ğı rlar-

sa cennete girer" hadisi misal olarak zikredilebilir. Ebil Hütim der ki: Bu hadis 
munkerdir. Çünkü di ğer güvenilir râviler mezkiir hadisi Ebn İ slı4'tan 

olarak rivayet etmi ş lerdir; ma'rfıf olan da budur". Bundan anla şı lıyor ki, 

ş âz ile munker aras ında tek yönlü umum husus vard ır; yani aralarında, daha 

güvenilir râvilere muhalefet olmas ı  bakı mından birlik; şâz râvisinin ş ika 

(güvenilir), yahut ş adülF. (sözü do ğ ru), munker râvisinin ise zay ıf olmas ı  yö-

nünden ayrılık vard ır. Aralarında e ş itlik olduğunu söyliyenler hataya dü ş -

müş lerdir47 . 

MutCı bi`, Ş tıhid, PtibCı r 

Daha önce zikri geçen ferd-i nisbi, ferd oldu ğu zannedildikten sonra, 

ba şka hadisçinin ona muvafakat etti ğ i görülürse, bu ikinci hadise mutübi` 

denir. Mutâbeat ın çe ş itli mertebeleri vard ır. Eğer mutâbeat, râvinin bizzat 

kendisi için hâs ıl olursa buna muteıbeat- ı  tâmme, râvinin şeyhi ve üstündekiler 

için hâsıl olursa, buna da mutâbeat- ı  kâs ıra denir. Mutâbeattan, ferd zannolu-

nan hadisin takviyesi yönünden istifade olunur. 

Mutâbeata misal olarak, e ş -Ş âfi'irlin Kiabu'l-Umm'da Mâlik İbn Enes-

ten, onun 'Abdullah İbn Dinr'dan, onun İbn 'Omer'den, İbn 'Omer'in de 

Hazreti Peygamberden rivayet etti ğ i "ay 29 gündür (fakat 30 gün oldu ğu da 

vâlçâdir. Bu itibarla) hilâli görmedikçe oruca ba ş lamayın ve yine hilâli gör-

medikçe orucu bozmay ın. Eğ er hilâl, bulut v.s. dolay ı sıyle örtülü olur görül-

mezse, sayılı  günleri otuza tamamlaym" hadisi zikredilebilir". 

46 Ileride de aç ıklanacağı  vechile mevkuf, Hazreti Peygambere isnad edilmiyen ve sahabi 

sözü olarak nakledilen haberlerdir. 

47 Hâfiz Ebü Bekr Ahmed İbn Hörün el-Berdlei (O. 301) ye göre munker, râvinin rivayetiy-

le teferröd etti ğ i hadistir; öyle ki bu hadisin metni ne o râvinin rivayet etti ğ i yönden ne de bir 

başka yönden bilinir (ibnu' ş -Salölı , `Ulrımu'l-11adt ş , s. 71-72; es-Suyüti, Tedrlbu'r-rC ıvi, s. 151). 

Ancak bu tarifte, ferd olmakla beraber sahili olan hadislere de munker vasfin ın ıtlak edildiğ i 

açıkça görülmektedir. ibnu' ş -Saltıh ise, munkerle ş âz arasında her hangi bir ayırım yapmamış  
her ikisinin de aynı  manâya geldiğ ini ileri sürerek, munkeri de ş âzda olduğu gibi iki kısımda 

mütal ıla etmiş , ancak ikinci kı sımda, ş âzdan farkl ı  olarak, ş ika ve mutkın olmıyan râvinin 

teferrüdünü ş art ko ş muş tur (Bkz. Ulfimu'l-badt ş , s. 73-74). 

48 Mezkür hadisin e ş -Söfi`i rivayeti ş öyledir: j 1.4.3 v, Zıt I .4:c 

1..›•.>43 '>1i 	 : J
11
s 43,1 	I j, 
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Bazı  kimseler, bu lafızlarla gelen hadisi, e ş -Ş afi'lnin 1VIalik'ten rivayetiyle 

tek kaldığı  bir hadis zannetmi ş ler ve onu e ş -Ş afi'inin garib hadislerinden say-

mış lard ır. Çünkü Malik'in ashab ı  aynı  hadisi, yine bu isnadla ı.) 

4J i i j a; l4 ş eklinde Malik'ten rivayet etmi ş lerdir. Fakat sonradan e ş -Ş afi`i için 

bir mutâbi bulduk; o da, 'Abdullah İbn Mesleme El-Buhari, 

el-Ka'nebi tarik ıyle Malik'ten aynen e ş -Ş afi'inin hadisi gibi rivayet etmi ş tir. 
İş te bu49 , mutâbeat-i tâmmedir. 

İbn Iluzeyme'nin Ş alı tilı 'inde e ş -Ş afi'l için bir de mutâbeat- t kâstra bulun-

maktad ır. Bu hadisi, İbn Huzeyme, q şı m İbn Muhammed tarik ıyle babas ı  
Muhammed İ bn Zeyd'ten, o da ceddi 'Abdullah İ bn `Omer'den 

lafz ıyle nakletmi ş tir. Bir ba şka mutâbeat- ı  kas ıra da Muslim'in 

`Ubeydullah İbn `Omer rivayetiye Nafi'den gelmi ş tir; Nafi', hadisi 	j..k;li 

.yti lafz ıyle İ bn `Omer'den rivayet etmi ş tir". 

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, mutâbeat ister tâmme olsun, is-

ter kas ıra olsun, lafzen gelmesi ş art de ğ ildir. Aynı  sahabinin rivayetinden 

olmak suretiyle mana yönünden ittifak has ıl olmu ş sa, bu, mutâbeat için 

kâfidir. 

Eğer bir ba şka sahabinin hadisinden rivayet olunan ve hem lafız, hem 

de manâ yönünden, yahutta yaln ız mana yönünden öbürüne benzeyen bir 

ba ş ka metin bulunursa, buna da sc7hid denir. Bunun bir örne ğ i, yukarı da ver-

diğ imiz hadisin en-Nesa'i rivayetidir. En-Nesa'i bu hadisi Muhammed İbn 

Huneyn tarikıyle İbn `Abbas'tan, o da Hazreti Peygamberden alm ış t ır ve 

aynen 'Abdullah İbn Dinar' ın İbn `Omer'den rivayet etti ğ i ş ekilde zikretmi ş -

tir". Bu, lafız yönünden benzerliktir. Manâ yönünden benzerli ğ e gelince, bu-

da, el-Buharrnin Muhammed İbn Ziyad tarik ıyle Eb ıl Hurayra'dan 4: ı l; 

4:, 	 lafz ı  ile rivayet ettiğ i hadistir 5 2. 

Bazı  kimseler, mutabeat ı , ister bu sahabi rivayetinden olsun, ister ba şka 

sahahi rivayetinden olsun, lafız yönünden, ş ahidi de manâ yönünden benzer 

olanlara tahsis etmi ş lerdir. Bazan da mutâbeat Ş ahide, ş ahid de mutabeata 

ıtlak olunmu ş tur; bu konu basittir. 

49 El-Buharrnin 'Abdullah İ bn Mesleme 	 rivayeti için bkz. Ş ahiti (Kitabu's- 

savm), II. 229. 

50 Muslim'in `Ubeydullah tarihiyle Nali`clen gelen rivayeti için bkz. Ş ahiti, II. 759 (hadis 

No. 5). 

51 En-Nesa'inin Muhammed İ bn Huneyn tarihiyle İ bn 'Abbas'tan gelen rivayeti için 

bkz. Sunen, IV. 135. 

52 Bkz. el-Buhari, Ş ahiti, II. 229. 
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Şu da bilinmelidir ki, ferd zannolunan bir hadisin mutâbi'l bulunup 

bulunmadığı n ın anlaşı lmas ı  için, o hadisin turuk veya isnâdlarm ın cami, 

musned ve cüz denilen hadis kitaplar ında ara ş t ırılmasına itibar denir. Ibnu' ş -

Salâb' ın `Ult-tmu'l-hacliş  adlı  kitab ında". ba ş lık olarak kulland ığı  "i`tibür, 

mutâbi`k ve ş evâhid bilgisi" sözünden, i`tibarm, diğer ikisinin bir k ısmı  ol-

duğu vehmine dü şülür. Halbuki bu yanlış t ır. Çünkü itibar, diğ er ikisine ula ş -

mak için takip edilen bir yoldur. 

Makbul haberlerin yukarıda zikrolunan bütün k ı sımları , haberler ara-

sında birbirine ayk ırılık vukubulduğu zaman, derecelerine itibar etmek bak ı -

mından fayda sa ğ lar 

Multkem, Muhtelif 

Makbill haberler, amel olunan ve amel olunm ıyan haberler olmak üzere 

de kı sımlara ayr ılırlar. Eğer bir haber muârazadan sâlim bulunursa, yani 

ona z ıt bir haber gelmezse bu hebere multkem denir. Bunlar ın misali çoktur. 

Fakat, bir haberin muâr ı zı  veya z ı ddı  bulunursa, bu muâr ı zı  da ya kendisi 

gibi makbül olur; yahutta merdiid olur. Ikincisinin hiç bir eseri yoktur; zira 

zayıf hadisin muhalefeti, kuvvetli haber üzerine tesir etmez. E ğer muâraza, 

s ıhhat yönünden kendisi gibi bir hadisle olursa, ya iki hadisin mar ıâları  arasın-

da uzak bir tevile gitmeksizin cem ve telif mümkün olur; yahutta bu mümkün 

olmaz. E ğ er cem mümkün olursa, bu, multteltfu'l-hadis denilen k ısmı  te şkil 

eder. 

ilınu' ş -Salâh bu k ısma, "sirayet yoktur; ku ş larla ve Safer ay ı  ile te ş e'üm 

ve tefe'ülde bulunmak da yoktur" hadisi " ile "cüzama yakalanm ış  kimseden, 

53 Bkz. Ad ı  geçen eser, s. 74. 

54 Hadisin çe ş itli rivayetleri için bkz. el-Buhârt, Ş ahiti, VII. 18-19, 27; Muslim, Ş ahiti, 

IV. 1742 (hadis No. 101 vd.). 

Hadisin me şhur metni ş öyledir: 	 ;_plo 
`Advtı : Hasta olan bir kimse ile temas eden sa ğ lam ki ş iye hastal ığı n geçmesi demek olan 

i'dCıdarı  isim olup sirayet man:asma gelir. Hazreti Peygamber la `advii demek suretiyle sirayeti 

nefyetmi ş tir. 

T ıyare: Bir ş eyle te şe'umde bulunmakt ır Câhiliye Araplar ı  bir sefere ç ıkacaklar ı  zaman 

cihete yönelirler ve ku ş ların uçuş larını  takip ederlerdi. Sol taraflar ından uçmaları  halinde sefe-

ri te şe'umle (hayırsızlıkla) yorumlarlar ve ondan vazgeçerlerdi. Te ş e'umu başka şeylerle yap-

tıkları  da olurdu. Hazreti Pergamber, bunun da islâm'da yeri olmad ığı nı  beyan etmi ş tir. 
Hrıme: Yine câhiliye Araplar ı  öldürülen bir kimsenin, k ısas ile intikamı  alınmadıkça ruhu-

nun Mine denilen kuş a ink ı lab ettiğ ine inamrlard ı . Hazreti Peygamber, bu inanc ın da bâtıl 
olduğunu açıklamış tır. 

Ş afer: İ nsan karn ında bulunduğuna inand ıkları  kurt veya yılan gibi bir hayvamn, açlık 

halinde mideyi kemirdi ğ ini ve bazan ölüme sebep oldu ğunu zannederlerdi. Araplar ın bu inanc ı  
da mezkür hadisle nefyedilmi ş tir. 
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aslandan kaçar gibi kaç"" hadisini misal olarak zikretmi ş tir. Her iki hadis 

de, sahih hadislerdendir ve görünü ş leri itibariyle birbirine z ıtt ır. Aralarını  cem 

ve telif etmenin yolu ise ş öyledir: Bil hastal ıklar, tabiatlar ı  itibariyle sirayet 

etmezler; fakat Allah Ta'âlâ, bu hastal ıklara yakalanm ış  olan bir kimsenin, 

sıhhatli olan bir kimse ile temas ını , hastahğı nın s ıhhatliye geçmesi için sebep 

kılmış tır. Diğer sebeplerde oldu ğu gibi, hazan bunun da sebebe ayk ırı  düş tüğü 

görülür. İbnu' ş -Ş alüh, baş kalarına tâbi olarak iki hadis aras ını  böyle cemetmi ş -

tir. Fakat bu konuda en uygun cem ş ekli ş öyle demektir: Hazreti Peygamberin , 

sirayeti nefyi, umilmu üzerine bâkidir; yani hastal ıkların sirayeti, ne tabiatlar ı  
itibariyle ve ne de sebebiyet yolu iledir. Nitekim Hazreti Peygamber, sahili 

olan bir hadisinde "bir ş ey bir ş eye sirayet etmez" buyurmu ş tur. Keza deri 

hastalığı na yakalanm ış  bir devenin sa ğ lam develer aras ına girmesiyle has-

talığı nı  onlara da geçirdiğ ini ileri sürerek kendisiyle münaka ş a eden bir araba 

"o halde ilk deveye bu hastah ğı  kim verdi" dediğ i de sahilı  hadisler aras ında 

mariiftur 56 . Hazreti Peygamber bu hadisiyle, Allah Tacâlân ın hastalığı  ilk de-

vede nas ıl ba ş latt ı  ise, ikinci devede de ayn ı  ş ekilde ba ş lattığı nı  beyan etmi ş tir. 

Cüzâma yakalanm ış  kimseden kaçmakla ilgili olan emir ise, sedd-i ze-

rayi cümlesindendir; yani nefyolunan sirayet yolu ile de ğ il de, Allah'ın takdi-

riyle bu hastahğa yakalanan ş ahsın, hasta olan bir ş ahısla temas ı  neticesinde 

bu hastahğa yakaland ığı nı  zannetmemesi ve sirayetin s ıhhatine inanarak 

günaha girmemesi içindir. İş te buna istinaden Hazreti Peygamber, sa ğ lam 

kimsenin hasta kimseden uzak durmas ını  emretmi ş tir. Doğ rusunu yine en iyi 

bilen Allah Ta'âlâd ır 57. 

55 Hadisin metni el-Bubart taraf ından ..1„, 	 ,:j„) şeklinde diğ er 

hadise ekli olarak rivayet edilmi ş tir (Bkz. Ş ahiti, VII. 17). Muslim'in Ş a1.4'inde (IV.1752, hadis 

No. 126) ve Ibn Mace'nin Sunen'inde (II. 363-364), Hazreti Peygambere bey'at için gelen Ş ekif 

heyeti aras ında bulunan cuza ınlı  bir hastayı , Hazreti Peygamber, bey'at ınm tamam olduğunu 

bildirerek geri çevirdi ğ ine dair ayrı  bir rivayet görülür. 

56 Hadis için bkz. el-Bubari, Şahiti, VII. 19, 31; Muslim, Ş ahiti, IV. 1742. 

57 Kazi Elı ft Bekr el-Bak ı llant (O 403) nin iki hadis aras ını  cem ve telifi Ibnu' ş -Salab. ve 

Ibn Hacer'in cem ve telifinden farkl ıd ır. Ona göre birinci hadiste sirayet umumi manâda neh-

yedilmiş  olmakla beraber, ikinci hadiste cuzâm ve benzeri hastal ıklar için isbat edilmi ş tir. Bu 

bakımdan sirayetin isbat ı , umumi nehiyden tahsis manasmad ır. Buna göre her iki hadisin 

manası : Cuzâm ve benzeri hastal ıklar müstesna di ğerlerinde sirayet yoktur. Bu sebeple cuziim 

ve benzeri hastal ıklardan arslandan kaçar gibi kaçmak laz ımdır. (E1-13alsıllâni'nin bu telifi 

için bkz. es-Suyüti, s. 388). 

Bir başka görü şe göre de, cuzâmdan kaçmakla ilgili olarak gelen emir, bu hastal ığ a yakalan-

mış  olan kimselerin hâtıralarma riayet etmek gayesine matüftur. Zira meczüm, s ıhhatli kimse-

leri gördüğü zaman hastalığı = azametini anlar ve bundan büyük ıztırab duyar. Nitekim Haz-

reti Peygamberin "cuzâma yakalanm ış  kimselere devaml ı  bakmayınız" hadisi de buna dela-

let eder. (Mezktir hadis ve bu hadisle ilgili Ebu'l-Hasan es-Sindi (O. 1138) hil ş iyesi için bkz. Ibn 

Mfice, Sunen, II. 364; keza bkz. es-Suyüti, TedrIbu'r-ıivi, s. 388). 
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Bu konu ile ilgili olarak İmam e ş -Sûfi'l Kitdbu 	 telif 

etmiştir Ancak e ş -Sâfi`i, bütün muhtelif hadisleri bu kitapta toplamay ı  
gaye edinmemi ş tir. Daha sonra İ bn luteybe, e -t-Tahavi ve ba şkaları  aynı  ko-

nuda kitap telif etmi ş lerdir 55 . 

Nâsih, Mensiih, 

Birbirine z ıt manâlarda vârid olan hadisler aras ını  cemetmek mümkün 

olmazsa, onlar ın vürûd tarihlerini bilmek iktiza eder. E ğer bu târih bilinir 
ve ya bu tarihle, yahutta tarihten daha aç ık bir nassla muahhar olan ı  tesbit 

edilirse, bu, nCısih'tir, diğeri ise mens ıih'tur. 

Neslj, mükelleflere taalluk eden şer`i bir hiikrnün, sonradan gelen şer`i 

bir delil ile kalkmas ı dır 59 . Nâsih ise, mezk-ih• kaldırmaya delâlet eden hüküm-

dür. Bu hükmün ndsih olarak isimlendirilmesi mecazidir; zira as ıl nasih Allah 

Ta'alâd ır. 

Nesh çe şitli şekillerde bilinir. En aç ık olanı , Muslim'in Ş alıih'inde de 

yer alan Bureyde hadisi gibi nass ile vârid olan ı dır: "Sizi kabirlerin ziyaretin-

den menetmi ş tim; fakat onlar ı  ziyaret ediniz; zira kabirler ah ıreti hat ırlatır" 60. 

58 Eş -Ş âfi'l (ü. 179) bütün muhtelif hadisleri toplamay ı  gaye edilmediğ i gibi, müstekıl 
bir kitap telifini de düşünmemiş tir. Ancak yedi cilt halinde tabedilmi ş  olan meşhur el-Umm adlı  
kitab ının son cildinde bu konuya tahsis etti ğ i bir fas ıl içinde, birbirine z ıt manalarda vârid 

olduğu ileri sürülen baz ı  hadislerin cem ve telifinde takip etti ğ i usille ait baz ı  bilgiler vermiş tir. 
Fakat bu konuda ilk müstek ıl kitap telif eden kimse İbn IÇuteybe ed-Dineveri (o. 276) olmu ş tur. 

Te'yllu muhtelifi'l-hadis adını  verdiği bu kitab ın mukaddimesinden de anla şı ldığı  gibi, İ bn 

luteybe, kelâmedarm hadisçilere yönelttikleri ş iddetli itiraz ve hücümlara cevap vermek gaye-

sini gütmüş , bilhassa mütenak ız hadis rivayet ettikleri yolunda kelâmc ılar tarafından ileri sürü-

len iddiaları  cevapland ırarak, bu hadisler aras ını  cem ve telif etme ğe çalış mış tır. Ancak, en-

Nevevi'nin ifadesine göre İ bn Ruteybe, bu kitab ında konuya uygun güzel örnekler verdi ğ i 

gibi, uygun olmayan baz ı  şeyler de zikretmi ş tir. (En-NeVevt, et-Talp.119 ve't-teysir - es-Sur:I-W/1in 

Tedrll, ş erhiyle birlikte-s. 387). 

Te'yllu mulztelifi'l-hadis ilk defa Mı sır'da 1326 senesinde tabedilmi ş tir. 
İ bn Certr et-Tabert (ü. 301) ayn ı  konuda bir kitap telif etmi ş ; Ebil Ca`fer et-Tablıvi (O. 321) 

nin Muşkildl-Cısfir' ı , `Osman İbn Sa'id ed-Dârimi (O. 280) nin yine bu konudaki kitab ı  şöhret 

kazanmış tır. 
59 "Nesh" in lügat yönünden çe ş itli manâları  vardır. Bu manâlardan biri "nak ıl" olup, bir 

şeyin, bir yerden diğer bir yere, veya bir halden di ğer bir hale , nakli ve tahvili demektir. Meselâ 

"bir kitabın neshi" denildiğ i zaman, o kitab ın içindekileri bir başka kitaba aynen nakletmek 

anlaşı lır. Bir ba şka manâs ı  izale ve ibtaldir. Rüzgar ın her şeyi alıp götürmesi, yahut güne ş in 

gölgeyi yok etmesi bahis konusu oldu ğu zaman nesahat el-Cı sdrei ve nesaljat eş -ş em-
su -plle denir. 

Neshin ıstılâh manüsı  ise, şer`i bir hükmün tatbik sahas ında son bulduğunu beyandan 

ibarettir. Bu beyan tabiatiyle hükmü vazeden Allah Ta`âlâ cihetindendir İnsanlar cihetinden 

ise nesh, tabi olduklar ı  ilk hükmün kalkması dır. 
60 Mezk ılr hadis için bkz. Muslim, Ş a ı ih, II.672 (hadis No. 106, 108); 111.1564 (hadis No. 37) 
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Neshe delâlet eden şeylerin bir ba şkas ı , sahabinin birbirine z ıt olan iki 

hadisten birinin muahhar olduğunu kesin bir ş ekilde belirtmesidir. Câbir'in 

şu sözü gibi: "Hazreti Peygamberin iki emrinden sonuncusu, ate ş te piş irilmiş  
bir ş eyin yenmesi sebebiyle abdestin bozulm ıyacağı  hakkında olanıdır". Bu 

hadis Sunen sâhipleri taraf ından nakledilmi ştir 61 . 

Neshe delâlet eden ş eylerin üçüncüsü vürtıdları  târilde bilinen hadis-

lerdir. Bunların sayı sı  çoktur. Ancak, İ slâm'a sonradan girmi ş  bir sahabinin 

kendinden önce müslüman olmu ş  bir ba şka sahabiye z ıt rivayeti, bu ikincisin-

den de önce müslüman olan di ğer sahabiden i ş itmiş  ve sonra da bu i ş ittiğ ini 

irsal etmi ş  olması  ihtimali dolayısıyle bu guruptan değ ildir. Şu var ki, İ slâm'a 

sonradan giren sahabinin, müslüman olmadan önce Hazreti Peygamberden hiç 

bir hadis almamış  olması  şartıyle, o hadisi Hazreti Peygamberden i şittiğ ine 

dair bir sarahat bulunursa, o zaman bu hadis neshe delâlet eder. 

İ cmâ nâsih olmay ıp belki neshe delâlet edebilir; yani ilk hükmün, ikinci 

bir hükümle neshedildi ğ ini ve nâsihm hangi hüküm oldu ğunu gösterebilir. 

Eğer birbirine muhalif iki hadisin vürnd târihleri bilinmezse : Bu tak-

dirde metne yahut isnada taalluk eden tercih yollar ından birinin yard ımıyle 

iki hadisten birini diğerine tercih etmek iktiza eder 62 . Tercih mümkün olursa 

takip edilecek yol anla şı lmış  olur. Fakat tercih de mümkün olmazsa, her iki 

hadisle de amel edilmez. 

Netice itibariyle, zâhiri manâlar ı  birbirine zıt olan hadisler hakk ında 

yapılacak iş lem şu sıraya göredir: E ğer iki hadis aras ında cem mümkün olursa 

61 Hadis için bkz. Ebü Drıvad, Sunen (bübun fi 	 messeti'n-nör), I. 43; 

en-Nesrı 'i, Sunen, I. 108; keza et-Tirmizrnin bu konudaki görü şü için bkz. el-Ctni`uş -şahilı , 

I. 119-120. 

62 Mütenak ız iki hadisten birini tercih etmek için çe ş itli sebepleri gözönünde bulundurmak 

icabeder. 	 Ebü Berk Muhammed 'bn Müsgı  el-Hemâni (Ö. 584), el-Ptibdr 

ve'l-mensülı  adlı  kitabında bu tercih sebeplerinden 50 tanesini zikretmi ş , el-'Iröki de 

Nuket'inde bunları  100 e çıkarmış tır. Es-Snyüti ise, bu tercih sebeplerini yedi guruba ay ırarak 

zikretmi ş tir. Bu guruplar ş öyle sıralanabilir: Birincisi, râvinin haline taalluk eden tercih sebep-

leridir ki, rfıvi sayı sının çokluğu, râvinin fıkhı , nahiv kaidelerine vukufu, hadisini dikkat ve 

titizlikle ara ş tıranlardan olmas ı , muürı z ına nisbetle ş eyhine daha çok mülüzemet etmesi ve bu-

na benzer k ırka yakın vasıf, hadisinin tercih edilmesine yard ım eder. İ kincisi, hadis tahammülü 

ile ilgili tercih sebepleridir. Riıvinin bülüğ  çağmdan sonra hadislerini alm ış  olmas ı , tercihinde 

rol oynadığı  gibi, sema yolu ile alması  da, diğer tahammül yollarından her hangi biriyle alman 

hadise tercih edilmesinde yard ımcı  olur. Üçüncüsü, rivayet keyfiyetiyle ilgili tercih sebepleri-

dir. Dördüncüsü, hadisin vürfid tarihiyle ilgili tercih sebepleri; be şincisi, hadisin lafz ı  ile ilgili 

tercih sebepleri; altmc ı s ı , hüküm yönünden olan tercih sebepleri; yedincisi de, harici tercih 

sebepleridir. (Her bir gurup içinde zikredilen ve 100 ü bulan di ğer tercih sebepleri için bkz. 

es-Suyüti, Tedribu'r-rdvi, s. 389-391). 
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cemedilir. Bu mümkün olmazsa, hadislerin vürüd türil ılerine bakılarak nüsih 

ve mensilh bulunur. Bu da mümkün olmazsa, iki hadisten biri tercih edilir 

Tercih de mümkün olmad ığı  takdirde, hadislerle amel olunmaz; bir ba şka ifade 

ile, hadisler amelden tevakkuf olunur. "Tevakkuf" tabirinin kullan ılmas ı , 

iki muarız hadisin hükmen sük ıt olmas ı  tabirinin kullan ılmas ına nisbetle daha 

uygundur; çünkü ikisinden birinin di ğ erine tercihinde olan gizlilik, ba şkaları  
için aç ık olmas ı  ihtimaliyle birlikte sadece o gizlili ğ i ortaya koyan kimsenin 

durumuna nisbetledir. 
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MERD1313 HABERLER 

Mu` allak 

Bir haber, ya isnad ından râvi dü ş mesiyle, yahutta bu isnaddaki râvi-

lerden birinin ta'n edilmesiyle merdüd olur; ve bu ta`n, râvinin diyanet ve 

zabt ına taalluk eden her hangi bir hal dolay ı s ıyle olmaktan daha umumi bir 

manâya sâhiptir. 

İ snaddan râvi dü ş mesi, ya musannıfın tasarrufundan olarak, senedin 

ba ş  tarafında olur; yahutta isnad ın sonunda tabi`iden sonra veya ba şka yer-

lerinde olu ı:. Birincisine, yani isnad ın ba şı nda râvisi dü ş mü ş  olan habere 

mu` allak denir. Dü ş en râvi say ı sı  bir olsun, veya birden fazla olsun farketmez. 

Mu'allakla a ş ağı da zikri gelecek olan mu'ial aras ında tek yönden umum 

husus vard ır; ve bu fark, mu' ialda, isnaddan iki ve daha fazla râvinin dü şerek 

mu'allak ın bazı  ş ekilleriyle birle ş mesi, mu'allakta ise, isnad ın ba şı ndan musan-

nıfın tasarrufu olarak dü ş mesi ve bu şekliyle mu`zaldan ayr ılmas ı  yönün-

dendir. 

Mu'allakın çe ş itli ş ekillerinden biri, bütün isnad ın hazfedilerek mesela 

"Hazreti Peygamber ş öyle buyurdu" denilmesidir. Bir di ğ er ş ekli, sahabi 

müstesna diğ erlerinin, yahut sahabi ve tabi`i müstesna di ğ er râvilerin hazfe-

dilmesidir. Yahutta hadisi rivayet eden kimsenin hazfedilerek rivayetin onun 

üstündeki kimseye izafe edilmesidir. E ğ er hazfedilen râvinin üstündeki kimse 

bu musann ıfın da şeyhi ise, buna mu'allak denilip denilmiyece ğ i hususunda 

ihtilaf olunmu ş tur. Fakat burada mühim olan, meselenin vuzuha kavu ş turul-

ması dır. Ş öyle ki: Ş eyhini hazfeden musann ıfın mudellis oldu ğu, hadis imamla-

rından birinin nass ı  ile veya tetkik neticesi anla şı lacak olursa, ona göre hüküm 

verilir; yani hadise mu`allak de ğ il , mudelles denir 63 . Eğ er musann ıf mudellis 

değ ilse rivayeti talikt ır. 

63 Mudelles, ileride ayrıca zikredilece ğ i üzere, râvinin mülâki olduğu şeyhten i ş itmeden 

rivayet etti ğ i hadistir. Buna göre bir musanmf, isnadtan ş eyhini hazfettiğ i zaman, ş eyhinin 

ş eyhi, o musann ıfın ş eyhi olarak görünür ve e ğ er bu şeyh, musann ıfın mülâki olduğ u kimseler-

den ise, hadisi do ğ rudan do ğ ruya ondan rivayeti, tedlis yapt ığı  zannını  uyandırır. Fakat bu 

rivayetin tedlisle hükmedilebilmesi için, musann ıfın, tedlis yapan kimse olarak tan ınmış  
olmas ı  lazımdır. Aksi halde bu rivayete tedlis de ğ il talik denir. Ş unu da hatırdan çıkarmamak 

laz ımdır ki, ta`lık, tedlis kadar kötü görülen ve râvisi için zemmi gerektiren bir rivayet tarz ı  
değ ildir. 
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İsnaddan hazfedilen ravinin hali mechûl oldu ğu için talik, merdûd 

kısmında zikredilmi ş tir. Fakat hadis, bir ba şka yönden mahzûf râvisinin 

ismi zikredilmiş  olarak gelir ve hali bilinirse, hadisin s ıhhatine hükmolunur. 

İsnaddan ravi isimlerini hazfeden kimse, "hazfetti ğ im kimselerin hepsi 

de güvenilir kimselerdir" derse, tadil meselesi mübhem olarak gelmi ş  olur. 

Ekseri hadisçiler, ravinin ismi zikredil ınedikçe bu türlü tadili kabul etme-

miş lerdir. Bununla beraber, Ilanu' ş -Ş alab'm ifadesine göre: E ğ er hazf, el-Bubari 

gibi sıhhati teslim edilmi ş  kitaplarda vaki olur ve mesela "Hazreti Peygamber 

ş öyle dedi", yahut " şu sahabi böyle dedi" gibi kesinlik ifade eden kelimelerle 

haber nakledilirse, bu, haberin tam isnad ınm onun nazar ında sabit ve marilf 

olduğuna ve isnad ın her hangi bir maksatla hazfedildi ğ ine &Met eder 64. 

Fakat haber, "rivayet olundu", yahut "zikrolundu" gibi kesinlik ifade etmeyen 

tabirlerle nakledilmi şse, bu haberin kabul edilip edilmiyece ğ i hususunda değ i-

ş ik görüş ler ileri sürülmü ş tür. Bunun misallerini İbnu'ş -Salah üzerine vaki 

itirazları  ihtiva eden en-Nuket adlı  kitapta aç ıkladı m. 

Mursel 

İkincisi, yani senedin sonunda tabi`iden sonraki râvisi dü şmüş  olan 

haber mursel'dir. Murselin şekli, yaşça ister büyük olsun ister küçük olsun 

her hangi bir tabi`inin "Hazreti Peygamber ş öyle dedi", "ş öye yaptı", yahut 

"huzurunda ş öyle yap ıldı" diyerek hadisi nakletmesidir 65 . Burada da ismi 

64 El-Buharı  ve Muslim'in Ş alıWlerinde tank edilmi ş  hadislere rastlan ı r; bununla beraber, 

el-Bıllıari'de diğerine nisbetle daha çok mu'allak hadis vard ır. ibnu' ş -Salalı , el-Bulıart' ılin 

ta`likları  hakkında, köle, fdale, emere, ravii ve zekere fulönun gibi kesinlik ifade eden bir siga 

ile nakledilmiş  haberlerin, kendilerine izafe edilmi ş  kimselerden geldiklerine sıhhatle hükmedi-

leceğ ini söylemi ş  olmakla beraber (Bkz. s. 20) es-Suyütt, gelen hadisler hakk ın-

da mutlaka s ıhhatle hükmedilmesinin mümkün olmad ığı nı  ve bu çeş it haberlerin bir kaç k ı sma 

ayrılarak mütalaa edilmeleri gerekti ğ ini ileri sürmü ş tür. Ona göre bu haberlerden bir k ı smı , el-

Butıart'nin şartma uyan haberlerdir ve, ya ihtisar olmak üzere taqik etmi ş tir; ya şeyhinden iş it-
mediğ i için, yahut müzakere esnas ında iş ittiğ i için, yahutta i ş itip i ş itmediği hususunda şüphesi 

bulunduğu için ta`lik etmi ş tir. Ta`lik ettiğ i haberlerin diğer bir kısım, kendi şartma uymasa 

bile diğerlerinin şartlarına uyan haberlerdir. Di ğer bir kısmı , huccet veya delil olarak kullan ıl-
maya elveri ş li hasen haberlerdir. Bir k ı smı  da mecrûll raviler yönünden de ğ il, isnadlarında 

basit bir inkı ta yönünden zay ıf olan haberlerdir. Bu dört k ı s ım ve ayr ı  ayrı  verilen örnekleri 
için bkz. es-Suyiiti, Teddbu'r-rıid, s. 60-61. 

Yine es-Suy ıltrnin belirttiğ ine göre, el-Bulıari'deki tanikların ço ğu kitab ın başka yerlerin-

de mevsıll olarak zikredilen haberlerdendir. El-Bulıart bunları , tekrardan sakmmak için talik 

etmiş tir. Başka yerlerde vasledilmeyen ta`lik say ı sı  160 kadard ır. (Aynı  yer). 

65 Hadisçiler aras ında murselin marûf olan tarifi budur. Bununla beraber usfıleülerle fı-

kıh uleması , kelimenin lugat mana= ele alarak, murselle munkat ı  ve hattâ mu'zal arasmda 

hiç bir ayırım yapmamış lard ı r. Aynı  görü şe sâhip olanlardan biri de el-Hatibu'l-Ba ğdadrdir. 

El-Hatib, murselden bahsederken bu konuya da temas ederek ş öyle der: Mudelles olmayan 

hadisiıa irsali, ravinin muas ırı  olmayan, yahut mulakat ı  bulunmayan kimseden rivayetidir. 
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hazfedilen râvinin hali mechül oldu ğu için mursel, merdûd haberler aras ında 

zikredilmi ş tir Zira hazfedilen râvinin sahabi olmas ı  muhtemel olduğu gibi, 

tâbri olmas ı  da muhtemeldir. Ikinciye göre, yani tâbi`î oldu ğu takdirde, 

zayıf olması  muhtemel olduğu gibi, sika (güvenilir) olmas ı  da muhtemeldir. 

İkinci şı kka göre, yani sika oldu ğu takdirde, hadisi bir sahabiden alm ış  olmas ı  
ihtimali bulunduğu gibi, bir tâbi`iden almış  olmas ı  ihtimali de vard ır. İ kinci 

şı kka göre, yani tâbi`iden ald ığı  takdirde, daha önce geçen ihtimal kar şı mıza 

çıkar ve bu ihtimaller akl ın alabildiğ i kadar ilâ nihaye çoğ al ır; yahutta tetkik 

neticesi, alt ı  veya yediye kadar ç ıktığı  anlaşı lır ki, bu say ı , birbirinden rivayet 

eden tâbi`fında çok görülen bir ş eydir. E ğ er tabi`inin âdeti olarak sika kimse-

lerden hadis irsal etti ğ i bilinirse, hadisçilerin ço ğu, yukar ıda mezkiır ihtimal-

lerin mevcudiyeti dolay ı s ıyle tevakkufa zâhib olmu ş lard ır. Bu, ayn ı  zamanda 

Ahmed İbn Hanbel'in iki görü şünden biridir. İkincisi ise, mâlikilerirı  ve kû-

felilerin de görü ş leri olup mutlaka kabul edilir. 

Eş -Wici de bu konuda ş öyle demiş tir: Haber, ister musned, ister mursel 

olarak, hazfolunan râvisinin güvenilir oldu ğu ihtimalinin kuvvetlenmesi için 

ilk tarika z ıt bir ba şka yönden gelirse kabul olunur. Hanefiyyeden Elyû Bekr 

er-Râzi ve mâlikiyyeden Ebu'l-Velid el-Bâci ise, râvinin hem sika olan, hem de 

olmayan kimselerden irsal etti ğ i bilinirse, onun mursellerinin bilittifak 

kabul edilmiyece ğ ini nakletmi ş lerdir 66 

Mesela Sa`id İ bnu'l-Museyyib'in, Seleme İbn `Abdirralıman'ın, `Urva İ bnu'z-Zubeyr, Muham-

med ibnu'l-Hasanu'l-Ba şri, Muhammed İ bn Sirk, Katade ve tabi 'andan olan di ğ er bir çok 

kimsenin Hazreti Peygamberden rivayetleri böyledir. Keza tabi'ândan olmayan İ bn Curayc' ın, 

`Llbeydullah İ bn 'Abdillah İ bn 'Utbe'den, Malik İ bn Enes'in el-Kas ım İ bn Ebt Bekr e ş - Şı d"- 

tan, Hammad İ bn Ebi Suleyman' ın `Alkame'den rivayetleri de bu kabildendir. (Bkz. El-Ha-

tibu'l-Bağdadi, el-Kitaye fi s. 384). El-Hatib'in bu ifadelerinden anla şı lıyor ki, 

tabi'anun do ğ rudan doğruya Hazreti Peygamberden rivayet ettikleri hadislere mursel denildi ğ i 

gibi, tabi'andan olmayan ve daha sonraki tabakalara mensup bulunan kimselerin m ıtasarat etme-

dikleri, yahut muâsarat etseler bile mulaki olmad ıkları , hattâ mulaki olupta i ş itmedikleri kimse-

lerden rivayet ettikleri hadislere de mursel denilmi ş tir. Buna benzer bir görü ş  de Yalıya İ bn 

Sa'id el-Kattan'dan rivayet edilmi ş tir (es-Suyüti, Tedribu'r-ravL, s. 119). Fakat hadisçiler ara-

s ında ı stılah olarak yerle ş miş  olan murselin tarifi, İbn Hacer'in yukar ıda verdiğ i tariftir. 

66 İ bn Berk et-Taberiye göre tabi`ön ulemas ı , murselin kabulü hususunda ittifak etmi ş -

lerdir. Ne onlardan ve ne de daha sonraki imamlar ın hiç birinden murselin inkar ı  ile ilgili bir 

söz varid olmam ış tı r (es-Suyüti, Tedribu'r-renı r., s. 119). İbnu 'Abdi'l-Barr, İ bn Cerir'in bu sö-

zünde, ikinci asrıı ' baş larında mursele kar şı  ilk muhalefetin e ş - Ş afi'lden gelmi ş  olduğuna ve on-

dan sonra ş iddet kazand ığ ma i ş aret bulundu ğunu ileri sürmü ş tür (Ayn ı  yer). Bununla beraber 

eş -SaWinin mursel hadisleri külliyyen reddetmedi ğ i de bir gerçektir. Nitekim er-Risrzle adlı  

kitab ında murselin kabul edilebilmesi için baz ı  ş artlar ileri sürmü ş tür. Bu ş artlardan biri, 

mursel olan hadisin, hafı z ve güvenilir kimseler taraf ından bir ba şka tariktan ve fakat musned 

olarak rivayet edilmesidir ki, yukar ı da İ bn Hacer'in zikretti ğ i e ş -Ş afi'inin görü şü ile ilgili habe-

ri buna delâlet eder. Murselin kabulü hususunda e ş -Ş afi'l tarafından ileri sürülen di ğ er ş art-

lar için bkz. er-RisWe (Mı sır 1358-1940), s. 464. 
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Mu' ial, Munica!t` 

İ snaddan ravi düşmesiyle ilgili üçüncü kısım: Eğer bu dü şme, birbiri-

ni takip eden iki ve daha fazla râvi ile olursa, bu türlü hadislere mu` ial denir. 

Ancak düş me, birbirini takip etmeksizin, mesela iki ayr ı  yerde olursa bu da 

municatı e dır. Keza yaln ız bir, yahut birbirlerini takip etmemek şartıyle ikiden 

fazla ravi dü ş erse, bu hadislere de munkat ı,' denir. 

Bazan ravinin, kendisinden hadis rivayet etti ğ i ş eyhe muasır olmama-

s ı  dolayı sıyle isnaddan bir I-ayinin dü ş mü ş  olduğu açık bir ş ekilde bilinir ve 

herkes tarafından kolayca anla şı lır. Bazan da bu dü ş me gizli olur ve bunu, 

hadisin isnadlar ına ve bu isnadlardaki ılletlere vak ı f mütehass ıs imamlardan 

ba şkas ı  anlamaz. Bu iki şı ktan, birincisi, yani aç ık olanı , ravinin ş eyhin asrına 

yetiş memesi, yeti şse bile onunla biraraya gelmemesi ve ondan ald ığı  bir ica-

zet veya vicadeye sâhip bulunmamas ı  dolay ı s ıyle aralar ında her hangi bir 

mülâkatm olmamas ı  yönünden anla şı lır. Bu sebeple, ravilerin do ğum, ölüm 

tarihlerini, hadis ö ğ renme ğe ba ş lad ıkları  vakitleri ve bunun için giri ş tikleri 

seyahatları  anlatan tarih kitaplar ına ihtiyaç duyulmu ş  ve bu kitaplar saye-

sinde, baz ı  ş eyhlerden rivayet iddias ında bulunan kimselerin yalanlar ı  ortaya 

konulmuş tur. 

Mudelles 

İkinci kısma, yani gizli olan dü ş meye gelince, buna da mudelles denir. 

'tayini'', kendisine hadisi rivayet eden ş ahsi isimlendirmemesi, yahutta ken-

disine hadis rivayet etmiyen kimseden hadis i ş ittiğ i vehmini vermesi dolay ısıy-

le buna mudelles denilmi ş tir.. Kelimenin aslı  deles olup, alaca karanl ık dedi-

ğ imiz karanl ık ile ayd ınlığı n karış mas ı  manasma gelir. 

Mudelles olan hadis, mudellis ile hadisi isnad etti ğ i kimse aras ında karşı -

la ş ma ihtimalinin bulunduğuna delalet eden 'an ve kale gibi rivayet sigala-

rından biri ile nakledilir; fakat ne zaman ahbaranCe gibi açık ve kesin bir siga 

ile nakledilirse bu do ğ ru de ğ ildir; çünkü yalan olur 67 . 

Kendisinde tedlis görülen kimsenin hükmü, e ğ er adil bir ki ş i ise, sahil 

olan görü ş e göre, hadisi o ş eyhten i ş ittiğ ine kesinlikle delalet edecek aç ık bir 

siga kullanmad ıkça rivayeti kabul olunmaz. 

67 Semi`tu fultmen (fuları ' iş ittim), alıbarani fuffitun (fulan bana haber verdi) ve lı addeş erd 

fuliinun (fulan bana rivayet etti) gibi rivayette kullan ılan tabirler, rövinin, hadisi isnâd etti ğ i 

kimseden bizzat aldığı na delâlet ederler. E ğer rayi, hadisi tedlis etti ğ i kimseyi kasdederek 

"fulânı  i ş ittim", yahut "fulan bana haber verdi" derse, asl ında iş itmedi ğ i kimseyi "i ş ittim" 

demesi itibariyle yalan söylemi ş  olur. 

55 



Keza mursel-i hafi denilen hadisin hükmü de aynen mudelles gibidir. 

Mursel-i hafi, muas ırı  olupta birbirleriyle kar şı la şmıyan ve aralar ında bir 

vasıta bulunan kimseden rivayet edilen hadistir. Mudelles ile muesel-i hafi 

aras ında çok ince bir fark vard ır ve bunu şu ş ekilde açıklamak mümkündür: 

Tedlis, kendisine mülak ı  olduğu bilinen kimseden rivayet eden ş ahsa aittir; 

fakat bu ş ahıs o kimsenin muas ın olur, fakat ona mülâki olup olmad ığı  bilin-

mezse, rivayeti mursel-i hafidir. Bu bak ımdan, lika'ı  ş art ko şmaks ızın muâ-

sarat ı  tedlisin tarifine sokan kimse, mursel-i hafryi de tarifin içinde zikretmi ş  
olur68. Aslında her ikisini de birbirinden ay ırmak gerekir. Tedliste muâsarata 

değ il likâa da itibar edilip şart ko şulduğuna, hadis alimlerinin, Ebü 'Osman 

en-Nehdi ve Kays İbn EM Hazim gibi muhadramlarm Hazreti Peygamberden 

rivatey ettikleri hadislerin tedlis de ğ il mursel-i hafi kabilinden olduğu üzerin-

deki ittifaklar ı  da delâlet eder. E ğ er tedliste mücerred muasaratla iktifa edil-

miş  olsaydı , bu muhadramlar mudellis say ı lırlardı ; çünkü bunlar, Hazreti 

Peygambere kesinlikle muâsarat etmi ş lerdir; fakat ona mülâki olup olmad ık-

ları  bilinmemektedir. Tedliste lika' ı  ş art ko ş anlar aras ında e ş -Ş afri ve Eba 

Bekr el-Bezzar da vard ır. El-lja tib'in Kifciye adli kitabındaki sözü de bunu 

iktiza eder. Esasen do ğ ru olan görü ş  de budur. 

Itavi ile şeyh aras ındaki mülakat ın yokluğu, 'iyinin bunu kendisinden 

haber vermesiyle, yahut buna muttali bir imam ın aç ıklamasıyle bilinir. Şu var 

ki,hadisin baz ı  turukunda ravi ile şeyh aras ındaki ravifazlalığı ,mezidten olmas ı  
ihtimali dolayısıyle tedlisle hükmetmeye kafi gelmez ve bu şekilde ittisal ve 

inkıta ihtimalinin bulunmas ı  dolayısıyle de kesin bir hüküm vermek mümkün 

olmaz. El-ljatibu'l-Bağ dadi, bu konu ile ilgili olarak Kitübu't-tafsil li-mub-
hemi'l-mercisil ve Kidıbu'l-mezid fi tasnif etmi ş tir. 

Haberlerin merdad say ılmalarına sebep olan râvi dü ş mesiyle ilgili kı sım 

burada son bulmaktad ır. 

Diğer bir kısım ise, râvisi ta'n edilmi ş  haber olup bu da merdad haberler-

dendir. 

68 İ bn Hacer'in, burada, İ bn u' ş -Ş alâtı 'm tarifine i ş aret etti ğ ine ş üphe yoktur. Zira Ilınu'ş -

Ş alüb, tedlisi, râvinin mülâki olduğu kimseden i ş itmediğ i hadisi rivayet etmesi ve i ş ittiğ i 

vehmini uyandırması , yahutta mufı sın olupta mülüki olmad ığı  kimseden rivayetle, mülâki 

olduğu ve ondan iş ittiğ i vehmini vermesi ş eklinde tarif etmi ş tir. (Bkz `U/tımu'/-hadis, s. 66).En 

-Nevevt ise, mülültüta hiç temas etmemi ş , sadece "muâs ırı  olduğu kimseden iş itmediğ i hadisi 

rivayet etmesidir" demi ş tir. (Et-Takrtb ve't-teyslr-es-Suyüti ş erhi Tedrib'le birlikte - s. 140). Bu 

tariflerden, hem ibnu' ş -Ş alüb'ın hem de en-Nevevi'nin, İ bn Hacer'in mursel-i hafi adını  
verdiğ i hadisi de mudelles içinde mütalâa ettikleri anla şı lmaktad ır. 
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Ta`n, kadh69  yönünden birbirinden ş iddetli on şekilde olur. Bunların be ş i 

adalete, be ş i de zabta taalluk eder. Burada maslahat icab ı , bir kısmı  diğ erinden 

ayırarak izah ına itina gösterilmemi ş , fakat ta`n çe ş itlerinin en ş iddetli olan-

lara göre tertibi uygun görülmü ş tür. Çünkü, reddi gerektirmek yönünden, 

en ş iddetli olan ın baş a alınmasının ve derece derece a ş a ğı  inilmesinin daha 

faydalı  olduğuna ş üphe yoktur. 

Ta'n ya Hazreti Peygamberin hadisinde, râvinin onun söylemedi ğ i birşeyi 

kasden ondan rivayet ederek yalan söylemesiyle olur; yahutta bu hadisin 

yalnız bu râvi cihetinden rivayet edilmesi ve Islam' ın malöm kaidelerine ayk ırı  
olmas ı  dolayınyle, râvinin yalanc ılıkla itham edilmesi ş eklinde olur. Hazreti 

Peygamberin hadislerinde yalan görülmese bile, sair konu şmalarinda yalan-

cılığı  ile tanınan kimseler de böyledir ve hadiste yalanc ılıkla itham olunur-

lar; ancak bu k ısım, birinci kısmın dismundad ı r. 

Yahutta râvi, hatas ımn çokluğu, gafleti, küfür derecesine varm ıyan fi-

il ve sözlerinden dolayı  fıskı  yönünden ta'n edilir. Fısk ile kizb aras ında umum 

husus mevcut olup, her türlü k ızb, fısk olduğu halde her fısk, kizb içine girmez. 

Burada kizb, fısktan ayırt edilerek zikredilmi ş tir; çünkü bu ilimde kizbile 

ta'n çok daha ş iddetlidir. İ tikad yönünden fısk ise, ileride ayrıca zikredilecek-

tir. 

Ta'n sebeplerinden biri, râvinin vehmi olup tevehhüm yolu ile rivayet 

etmesidir. Bir diğ eri, râvinin ş ika olan râvilere muhalif rivayetidir. Bir ba şka 

ta'n sebebi, râvinin cerh ve ta'dil yönünden bilinmemesi dolay ı sıyle cehaleti, 

yani mechül kalmas ıdır. Bir ba şkas ı  râvinin bid`tıdır. Bid'at, Hazreti Peygam-

berden bilinen dinle ilgili bir hususun hilâfma sonradan ihdas olunan bir şeye 

itikad etmektir; ancak bu itikad inadhkla de ğ il bir nevi şüphe üzerinedir. 

Nihayet ta'n sebeplerinin sonuncusu, râvinin su-i h ıfzı , yani kötü hafıza sahi-

bi olmasıdır. Bu da hadisteki hatas ının savabından çok olmas ından ibarettir. 

İş te, yukar ıda zikredilen on çe ş it ta'n sebebinden her biriyle muttas ıf 
raviler tarafından nakledilen hadisler, bu vas ıflara uygun ayr ı  ayrı  isimler 

alırlar: 

69 Ta'n etmek, karg ı  veya yaralayı cı  bir aletle vurmak manasma geldi ğ i gibi, bir insan ı n 

kusurlu ve kötü hareketlerinden dolayı  onu ayıplamak manasında da kullanılır. Kelimenin 

hadisçiler aras ında kullanı lan manas ı  da budur. Mesela bir râvi, yalanc ı lığı  dolayı s ıyle ta'n 

edilir, yani applanıı  ve ondan hadis alınmaz. Keza fâsik olan bir 'iyi de fiskı  dolayısıyle ta'n 

edilir. 

Kad ı  ise, yine lugatta, ağaçlara am olan bir kurdun, onlar ı  kemirip yemesi ve zay ıflatıp 

kurutmas ı  manasında kullan ı ldığı  gibi ta'n etmek ve ay ıplamak man:alarmda da kullan ı lı r 
Mesela hadisin metin veya isnad ında bulunan bir diet onu kadh eder, yani zapflat ır. Kadhın 

"fail" vezninde kullan ılan şekline de çok rastlanır. Mesela ' ı lletun Iı iidilıatun denir ki zayıfla-

tıcı  bir ı llet demektir. 
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Meviii` 

Birinci kı sım, Hazreti Peygamberin hadisi olarak rivayet edilip, râvisi kizb 

(yaları cılık) ile ta`n olunanlard ır ki, bunlara meriâ` adı  verilmiş tir. Ravi hak-

kında vai' ile hüküm vermek, ancak galib bir zan yoluyla olup kesin de ğ ildir; 

çünkü, hazan çok yalanc ı  olanların da doğ ru söyledikleri vakidir. Fakat hadise 

vakıf olan ilim erbab ı  kuvvetli bir melekeye sahiptirler ve bu meleke sayesinde 

râvinin doğ ru söyleyip söylemediğ ini ayırt ederler. Bunu da ancak anlay ışı  

tam, zihni parlak, kavrayışı  kuvvetli ve râvinin yalan söyleyip söylemedi ğ ine 

delâlet eden karinelere ait köklü bilgisi olan kimseler yapabilir. 

Hadisin uydurulmuş  olduğu, hazan onu uyduranm ikrar ı  ile bilinir 70. 

Bu konuda İbn. Dakikı 'l-qyd ş öyle demiş tir: "Ancak, ikrar eden ş ahs ın, bu 

ikrarda da yalan söylemi ş  olmas ı  ihtimali bulunduğu için buna kesinlikle 

hükmedilemez". Baz ı  kimseler bu sözden. "bu ikrar ile asla amel edilmez" 

manasmı  çıkarmış lardır. Halbuki İbn Dakik'm maksadı  bu değ ildir; o, bu-

nunla sadece kesinliğ i nefyetmi ş tir; kesinliğ in nefyi ile hükmün de nefyi la-

zım gelmez; çünkü hüküm zann- ı  gâlible vaki olur ve burada da böyledir. 

Aksi halde, adam öldürdü ğünü ikrar edenin katli, zina i ş lediğ ini itiraf edenin 

de recmi, itiraf ettikleri şeylerde yalan söylemi ş  olmaları  ihtimali dolayı sıyle 

caiz olmazd ı . 

Hadisin uydurulmuş  olduğuna delâlet eden karinelerden biri de râvi-

nin halidir. Me'mün İ bn Ahmedle ilgili şu hadise, bunun bir örne ğ ini teş -

kil eder: Bu ş ahsın yanında Hasan el-Ba şrrnin Ebü Hurayra'dan hadis i ş itip 

iş itmediğ i hakkındaki ihtilaf bahis konusu edilince Me'mün, hemen Hazreti 

Peygambere varan bir isnad ileri sürmü ş  ve ş öyle demiştir: "Hasan Ebü 

Hurayra'dan. i ş itti". Bunun bir ba ş ka misali de Gıyas İbn ibraMmle ilgilidir. 

Bu ş alus, Halife el-MehdVnin yan ına girer ve onu güvercinle oynarken bulur. 

Bunun üzerine, hemen Hazreti Peygambere ula ş an bir isnad ileri sürerek der 

ki: "Müsabaka, yaln ız demir ok, deve ve at gibi t ırnaklı , güvercin gibi kanadı  

70 Mesela NO İbn Ebi Meryem, Ikrime tariklyle İbn `Abbas'tan rivayet etti ğ i Kur'an 

sürelerinin faziletleri hakk ındaki hadisleri, halk ın Kur'âna kar şı  rağbetini art ırmak için uy-

durduğunu bizzat itiraf etmi ş tir. (Es-Suyüti, Teddbu'r-riivt, s. 178; Ahmed Muhammed Ş akir, 

el-Ba` ıso`/-basiş , s. 89; keza bkz. ez-Zehebt, Mizanu'/-i`tida/, IV. 279). 

Bazan açık bir ikrar olmasa bile, râvinin baz ı  sözlerinden hadisi uydurdu ğu yine anlaşı lır. 
Mesela Me'mün İ bn Alnned'in Hişam İ bn 'Ammar'dan rivayeti böyledir Haf ız İ bn İlıbban'ın, 

Me'mün'a Ş am'a ne zaman gitti ğ ini ve Hişam' ı  ne zaman gördü ğünü sormas ı  üzerine, Me'mün, 

250 senesinde oldu ğunu söylemiş tir. Halbuki Hi şam 245 senesinde vefat etmi ş ti. İbn Hıbban 

bunu hat ırlatınca, Me'mün, onun bir ba şka Hiş am olduğunu söylemek zorunda kalmış tır. 
(Ahmed Muhammed Ş akir, el-Brı 'ış u'l-ba§4, s. 89). 
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hayvanlarla yap ılır". Gıyas hadisin sonuna ev cenCtlun (yahut kanatl ı ) 

ibaresini ilave eder. Halife el-Mehdi ise, G ıys' ın kendisi için yalan söylediğ ini 

anlar ve güvercinlerin öldürülmesini emreder. 

Hadisin uydurma oldu ğu, bir de mervinin halinden anla şı lır. Ya Kur'an 

nass ına, ya mütevâtir sunnete, ya kesin ic ınaa, yahutta sahih akla ayk ırı  olur72 . 

Bazan da ravi, baz ı  selef-i sahilin, yahut hukemân ın sözlerini alır; israiliyyattan 

yahut isnad ı  zayıf hadislerden baz ı  şeyleri seçer ve onu tervic için sahih bir 

isnadla birle ş tirerek rivayet eder. 

Hadis uyduranı , uydurma ğ a sevkeden âmil, ya z ındıklarda olduğu gibi 

dinsizlik73 , yahut baz ı  âbidlerde oldu ğu gibi cehaletin galehe çalmas ı74, yahut 

bazı  mukallidlerde olduğu gibi asabiyyet75 , yahut baz ı  rüesada oldu ğu gibi 

heva'i ş eylere tâbi olmak, yahutta ş öhret kazanma kasd ıyle garib hadis sahibi 

olmak arzusudur. Bunlar ın hepsi de, bu i ş le me ş gul olan imamların icmâ' ı  
ile haramdır. Ancak baz ı  kerramiye ve mutasavv ıfadan, terhib ve terhib mak-

sad ıyle hadis vaz`m ın mubah olduğu görü ş ü nakledilmi ş tir. Bu, onu yapan ın 

cehaletinden ne ş 'et etmi ş  bir hatad ır. Çünkü tergib ve terhib, ş er`i hükümlerin 

içinde mündemiç olup, müslümanlar, Hazreti Peygambere yalan isnad etme-

nin kebâirden oldu ğu üzerinde müttefiktirler. Hatta Ebü Muhammed el-Cu- 

71 Aslında sahih olan ve metni j.,„; 	 37, 	şeklinde gelen bu 

hadis için bkz. Ebü Döv ıld, Sunen, II. 28; en-Nesö't, Sunen, IV. 226; et-Tirmizi, 	mi` u ş - 
Saltilı , IV. 205; İ bn Möce, Sunen, II. 206. Gı yö ş , Halifeyi memntin etmek için bu hadisin sonuna 
ev cenöl:tı n (yahut kanatl ı) ibaresini ilüve etmi ş tir. 

72 Mesela 'Abdurrahman İ bn Zeyd 'bn Eslem'in, babas ı  tarlklyle ceddinden merfii olarak 
rivayet etti ğ i "Nillı 'un gemisi Kalı eyi yedi defa tavaf etmi ş , sonra da makamda iki rik`at namaz 
kı lmış tır" meâlindeki hadis, akl ın ve mantığı n kabul edebilece ğ i bir hadis de ğ ildir (Es-Suyüti, 

Teddbu'r-rövrı ,s. 181). `Abdurrahman İ bn Zeyd bu çe ş it rivayetleriyle tan ınmış  bir kimsedir. 
Malik İ bn Enes, munkat ı  hadis rivayet eden kimselere "`Abdurrahman'a gidin de, o size babas ı  
tarikıyle Nuh'tan rivayet ediversin" derdi (Ahmed Muhammed Ş akir, el- Bii` ı su'l-1;tasfş , s. 91). 

73 islâmiyetin yayı ldığı  bir çok ülkelerde yeni dinin geli ş mesini ve yay ı lmas ını  çekemiyen 
baz ı  müşrikler ve yabanc ı  din mensuplar ı , islâm'dan intikam almak maksad ıyle sûretâ müs-

lüman olurlar, halk aras ına girerek onlar ın Islâmi inançlarını  yıkmaya çalışı rlardı . Z ı nd ık de-

nilen bu gibi kimselerin, hadisleri tahrif etmek, yahut hadis uydurmak sûretiyle islâm'a verdik-

leri zararlar say ılamayacak kadar çoktur. 

74 Abid ve zâhid olan baz ı  kimseler de, cehaletleri, hadis uydurman ın tehlikesini anlama-
larına engel olacak derecede çok oldu ğu için, sözde halkı  Islâm'a te ş vik etmek, inanç ve ibadet-
lere ı sındırmak maksad ıyle hadis uydururlar ve bunlar ı  halk aras ında yayma ğa çalışı rlardı . 

75 Mezheb taassubu veya bir mezhebe a şı rı  derecede ba ğ lı lık da bazan hadis uydurma ğ a 
yol açan âmillerden olmu ş tur. Meselâ Safi'i mezhebini kötülemek, buna mukabil Hanefi mezhe-

bini medhetmek için zikredilen "ümmetim aras ından Muhammed İ bn İ dris (e ş -Sâfi`i) ad ında biri 
çıkacakt ır; bu adam ın ümmetime zarar ı  iblisin zarar ından ş iddetli olacaktır. Yine ümmetim 
aras ından Ebü Hanife isminde biri çıkacak ve ümmetimin ışığı  olacakt ır" ş eklindeki sözlerin, 

böyle bir taassubun neticesi olarak uyduruldu ğuna ş üphe yoktur. (Es-Suyitti, ş -
n a fi'/-al.ı cidisi'/-mevffl'a, II. 468). 

59 



veyni daha ileri gitmi ş  ve Hazreti Peygambere yalan isnad edenleri tekfir 

etmi ş tir. Keza, Hazreti Peygamberin "benden bir hadis rivayet eden ve onun 

yalan olduğunu bilen kimse yalanc ılardan biridir" 76  sözü gere ğ ince, mevzil 

hadis rivayetinin tahrimi üzerinde ittifak edilmi ş tir. Ş u var ki, rivayet edilen 

hadisin mevzû oldu ğunun belirtilmesi halinde bunda bir beis görülmemi ş tir. 

Metr "ak, Munker 

Râvinin yalanc ı lıkla itham edilmesi sebebiyle olan ve merdûdtan say ı -

lan ikinci kı sım metrük, muhalefet kayd ım ş art ko ş mıyan kimselerin görü-

ş üne göre de, dördüncü ve be ş inci kı sımlar, yani galat ı  fâhış , gafleti çok ve 

fı skı  zâhir olan kimselerin hadisleri munker adını  alır'. 

Mu' allel 

Altıncı  kı sım olan vehme gelince, mursel veya munkat ı  olan bir hadi-

sin muttas ıl olarak rivayeti, yahut bir hadisin bir ba ş ka hadise idhali ve bunun 

gibi hadisi za`fa uğ ratan ve ancak çok tetebbuda bulunmak ve pek çok isnad 

toplamak suretiyle bilinebilen bir tak ım rivayet vehimlerinde bunlara delâlet 

eden karineler yard ımıyle râvinin vehmi anla şı lacak olursa, bu hadise mu-

' allel denir". 

Mu'allel, hadis ilimlerinin en karışı k ve en ince k ı sımlarından biridir. 

Bunu ancak Allah Ta`âlân ın, parlak bir anlay ış , geni ş  bir hâfıza, râvilerin 

mertebeleri hakk ında tam bir bilgi, isnad ve metinler hakk ında kuvvetli 

bir meleke bah şettiğ i kimseler anl ıyabilir. Bu sebeple, hadisçiler aras ında çok 

az kimse bu sahada ş ührete ula ş abilmiş tir. 'Ali ilı nu'l-Medini, Ahmed 'bn. 

Hanbel, el-Buhâri, Ya`kilb İ bn Ş eybe, Ebû Wı tim er-Râzi, Ebâ Zur`a ve ed-

Dârakutni bunlardand ır". 

76 Hadis için bkz. Muslim, Ş ahiti (mukaddime), 1. 9 (bâbu vueübi'r-rivâye `ani's-sikat). 
77 Muhalefet kayd ım ş art ko ş anlara, göre munkerin, zay ı f olan bir râvinin, güvenilir râvi-

lere muhalif olarak rivayet etti ğ i hadise denildi ğ i ş âz ve munker hadisler bölümünde zikredil-
miş tir. 

78 ibmı 's- Ş alâtı 'm ifadesine göre mu'allel, zâhiren sahib ve ılletten sâlim oldu ğu halde, 
sıhhati için kâdih bir ı lleti bulunduğu anlaşı lan hadise denir (Bkz. s. 81). Illet, 
lugatta maraz veya hastal ık manas ına geldi ğ i gibi, özür ve sebep manâlar ında da kullanı lır. 
Hadis ı st ı lahında ise, zâhirde sahih görünen hadisi za`fa u ğ ratan (Itâclih), anla şı lması  güç gizli 

bir kusur veya sebepten ibarettir. Illet çok defa hadisin isnad ında bazan da metninde vukubu-
lur. İ snadda vukubulduğu zaman hem isnad ı  hem de metni za`fa u ğ ratır. Bazan da metne te-
sir etmeksizin yalnız isnad ı  za`fa u ğ rattığı  görülür. El- İlikim Ebâ `Abdillah en-Neysâbürt, 
metin ve isnadda vukubulan ı llet çe ş itlerini on guruba ayırmış  ve her birini misalleriyle aç ık-

lamış tır (Bkz. Mdrifetu s. 113 vd.). 

79 Ahmed İ bn Hanbel (Ö. 241) in KitW ı u'l-' ı lel ve mdrifeti'r-rical adlı  mühim bir eseri var-
dır. Yegâne tam yazma nüshas ı  İ stanbul-Ayasofya Kütüphanesinde bulunan bu eser, taraf ı -

mızdan Doç. Dr. Ismail Cerraho ğ lu ile birlikte iki cilt halinde hazırlanmış  ve birinci cildi 1963 
senesinde Ilâhiyat Fakültesi yay ı nları  aras ında ne şredilmiş tir. 
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Nas ıl bir sarraf, alt ın veya gümü ş ten yap ılmış  paraların sağ lamım sahte-

sinden ayırt ederken bu sahadaki bilgisine ve al ış kanhğma dayan ır; paran ın 

sahte olduğunu nereden anlad ın, diyenlere her hangi bir delil ileri süremezse, 

mu'allil de kendi davas ını  isbat için delil ikame etmekten âciz kal ır. 

Mudrec 

Yedinci kısım olan muhalefet, isnad ın sevki esnas ında vaki bir tağyir 

(değ iş tirme) sebebiyle meydana gelirse, bu de ğ iş ikliğ i ihtiva eden hadise 

mudrecu'l-isntid denir. Mudrecu'l-isnad ın muhtelif k ı sımları  vard ır. Birincisi: 

Bir cemaat çe ş itli isnadlarla bir hadis rivayet eder. Bir ba ş ka ravi de, aynı  ha-

disi bunlardan nakleder, fakat bütün isnadlar ı , bu isnadlardan biri üzerinde 

toplar; ancak isnadlar aras ındaki farkları  belirtmez80 . 

İkincisi: Bir ravinin elinde bir isnadla ald ığı  hadis metninin bir k ısmı , 

bir başka isnadla da aynı  hadisin tamamı  vardır. Bir ba şka ravi, bu hadisi 

tam olarak ilk isnadla ondan rivayet eder. 

Bu kısmın bir ba şka ş ekli de, ravinin, hadisin bir k ısmını  şeyhinden 

bizzat, tamam ını  da bir başkas ı  vasıtas ıyle ondan i ş itmesi, sonra da bu vas ı -
tayı  hazfederek bütün hadisi şeyhinden rivayet etmesidir. 

Üçüncüsü: Bir ravinin elinde iki muhtelif isnadla iki muhtelif hadis 

metni bulunmas ı ; bir ba şka ravinin bu iki hadisi isnadlardan, biriyle, yahutta 

iki hadisten birini kendine has isnadla rivayet etmesi ve fakat di ğer hadisten, 

birincisinde bulunmıyan ş eyleri buna ilave etmesidir 8 °. 

80 Mesela et-Tirmi0 tarafmdan rivayet edilen (bkz. el-Cami`u ş -ş ahiti) bir 'Abdullah İ bn 
Mes'üd hadisi mudrecu'l-isnrıddır. Bu hadisinde İbn Mes'ad "ya Rasill'allah, hangi günah 
daha büyüktür? diye sordum; Hazreti Peygamber: Seni yaratan Allah'a ş irk koşmandır, buyur-
du" der. Et-Tirmigt bu hadisi, Bundûr 'an İ bn Mehdi `an Sufyan e ş -Seyri `an Va şı l ve Manşür 
ve el-A`me ş  'an Ebi V5'il `an 'Amr İ bn Ş urabbil `an `Abdillah İbn isnadlyle rivayet 
etmiş tir. Bu isnâdda Vöşı l'ın rivayeti, Man şür ve el-A`me ş in rivayetine dercedilmi ş tir. Çünkü 
Vaşı l'ın tarikıyle Man şür ve el-A'me ş in tarikları  aynı  değ ildir. Nitekim el-Bubari rivayetinden 
öğ rendiğ imize göre Va şı l, hadisi Ebü Va'ilden alm ış , Ebü Va'il ise `Amr İbn athyarak 
doğrudan doğruya 'Abdullah İ bn Mes'üd'tan rivayet etmi ştir. Halbuki Manşür ve el-A`meş in 
rivayetlerinde Ebü 	hadisi, 'Amr İbn şurabbil vasıtasıyle İbn Mes'fı dtan nakletmi ştir. (Bkz. 
el-Bulı ört, Ş ahiti (kitabu'l-mul ıaribin), VIII. 21). Bundan anla şı liyorki 	 hadisi riva- 
yet ederken, Va şı l'ın isnadı , Mansur ve el-A`me ş in isnadlarından farkl ı  olduğu halde, bu farkı  
belirtmeksizin hepsini tek bir isnild içerisinde birle ş tirmiş tir. 

81 Mesela Malik  İbn Enes, ez-Zuhri tarikıyle Enes İ bn Mâlik'ten Hazreti Peygamberin 
la tebegaift ve lii teMsedü ve lii tedül ıerfı  hadisini rivayet etmi ştir. (hadis için bkz. Malik, Muvat-
Ia', II. 907-hadis No. 14; el-Bulı art, Şahiti, VII. 90-91; Muslim, Ş ahiti, IV. 1983). Mezkûr hadisi 
aynı  isnadla Malik'ten rivayet eden Sa'id İ bn Ebi Meryem, hadisin sonuna ve ltı  teneifesü ibare-
sini eklemiş tir ki, bu ibare, yine Malik'in Ebu'z-Zinad tarik ıyle el-A`rac'tan, onun Ehrı. Hurey-
ra'dan, Ebü Hurayra'mn da Hazreti Peygamberden rivayet etti ğ i bir başka hadise aittir. , 
(Bu hadis için bkz. Malik, Muvattif , I1.907-908-Hadis No. 15; el-Bubart, Ş ahiti, VII. 89; Muslim, 
Şahiti, IV. 1985, hadis No. 28). Bundan anla şılıyor ki Sa`id İbn Ebi Meryem, Malik tarafından 
iki ayrı  isnadla rivayet edilen iki hadisten birini kendine has isnadlyle naklederken, bu hadise, 
diğ er hadisten de baz ı  ş eyler ilave etmi ş tir. 
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Dördüncüsü: Râvinin isnad ı  sevketmesi, fakat metni zikretmeden önce 

bir ar ız dolay ı s ıyle bir söz söylemesi; onu i ş iten baz ı  kimselerin de bu sözün 

dolayı sıyle bir söz söylemesi; onu i ş iten baz ı  kimselerin de bu sözün 

o isnad ın metni olduğunu zannedip ondan rivayet etmeleridir. Bunlar 

mudrecul-isnad ın kı s ımlar ı d ı r. 

Mudrecu'l-metn ise, metinden olmayan sözlerin ona girmesidir. Bu da 

batan metnin ba şı nda, hazan ortas ında ve hazan da sonunda olur". Sonunda 

olan diğ erlerine nisbetle daha çoktur; çünkü mudrecu'l-metn, ya bir cümlenin 

diğ er bir cümleye, yahutta mevkCıf denilen sahabe sözlerinin veya sahabeden 

sonrakilere ait sözlerin, hiç bir ayr ıntı  olmadan, merfti denilen Hazreti Pey-

gamberin sözlerine atfıyle meydana gelir. 

İ drac, ya dercolunan miktar ı  as ıl hadis metninden ay ıran bir ba şka 

rivayetin gelmesiyle, ya bizzat derceden ravinin veya buna vak ıf imamların 

aç ıklamas ıyle, yahutta dercolunan k ısmın, Hazreti Peygamber taraf ından 

söylenmesinin imkans ız olmas ıyle bilinir 

mudrec hakkında bir kitap tasnif etmi ş tir. Bu ki-

tap, tarafımızdan hulâsa edilmi ş  ve iki misli veya daha fazla yeni bilgi ekle-

lenerek geni ş letilmi ş tir. 

Mcdcliib 

Muhalefet, isimlerde takdim ve tehirle olursa bu gibi hadislere maklüb de-

nir. Murra İbn Kala ve Kala İbn Murra gibi. Takdim ve tehire u ğ ramış  olan 

bu isimlerden birinin ismi, diğ erinde baba ismidir. El-tlatib'in bu konuda 

ş üpheleri izale eden bir kitab ı  vard ır. 

Batan kalb, b.adisin metninde de olur. Muslim'in ş al.tı l.ı 'inde yer alan 

bir hadis buna misal olarak gösterilebilir. Allah Ta'alin ın, Arşı nın gölgesinde 

gölgelendirdiğ i yedi kiş i hakkındaki bir Ebü Hurayra hadisinde ş öyle denil- 

82 El-klatib'in Ebü Kutu ve Ş eböbe tariklyle ayr ı  ayrı  Ş u'be'den, onun Muhammed İbn 

Ziyöd'dan, İ bn Ziyöd' ın da Ebü Hurayra'dan rivayet etti ğ i esbiğ rfl-vuiü'e, veylun 

mine'n-nür mudrecu'l-metn olan bir hadistir. (Es-Suyüti, Tedribu'r-riid, s. 175). Çünkü bu 

hadisin başı nda yer alan esbiğ ii'l-vun'e ibaresi, asl ında Ebü Hurayra'n ın bir sözüdür. Muhteme-

len yan ındakilere abdest al ırken dikkat etmeleri gereken hususlardan bahsediyor ve uzuvlarda 

yıkanmamış  yer bırakı lmaması  lazım geldiğ ini söylüyordu. Bu maksatla "abdesti eksiksiz 

alın" dedi, sonra da Hazreti Peygamberin "ate ş te yanacak olan (iyi y ıkanmamış ) topuk arka-

larının vay haline" meölincleki hadisini zikretti. Bunu i ş itenlerden baz ıları  da Ebü Hurayra'nın 

ihtar ı  ile Hazreti Peygamber'den nakletti ğ i hadisi birle ş tirerek nakletme ğe ba ş lad ılar. Nitekim 

el-Bul:Art ve Muslim, yine Şube tariklyle ayn ı  hadisi rivayet etmi ş ler ve Ebü Hurayra'rl ın 

sözünü hadis metninden ay ırmış lard ı r. (Bu rivayet için bkz. el-Buhari, .5W:d/ft, I. 49; Muslim, 

Ş al;iIı , I. 215, hadis No. 29). 
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miş tir: "Bir adam sadaka verir ve bunu gizler; öyle ki, sol elinin verdi ğ ini sağ  
eli bilmez". I ş te bu, ravilerden biri üzerine münkalib olmu ş  bir hadistir. Asl ı  
Ş atalıdn'da da olduğu gibi "...öyle ki, sağ  elinin verdiğ ini sol eli bilmez" ş ek-

lindedir83 . 

El-Mezid fi mutta şı li'l-esdnid 

Muhalefet isnad ın ortas ında bir ravi ziyadesiyle olursa, böyle hadislere 

el-mezid fi mutta şı li'l-escinid denir. İ snaddaki bu muhalefet, ancak, ziyadeyi 

yapmıyan ravinin, ziyadeyi yapandan daha titiz olmas ı  halinde bahis konu-

sudur. Bunun da ş art ı , ziyadenin yap ıldığı  yerde sema`a aç ık olarak delâlet 

eden bir sigan ın kullanılmas ı dır. Sema`a delalet et ıniyen tabirler kullan ılmış -

sa, mesela hadis o yerde an'ane ile rivayet edilmi ş se ziyadeyi ihtiva eden ri-

vayet tercih olunur. 

M ıı £tarib 

Muhalefet ravinin ibdaliyle olur ve iki rivayetten birini di ğerine tercih 

etmek mümkün olmazsa, böyle hadislere muztarib denir. İ zt ırab çok defa 

isnadda bulunur; bazan da metinde olur. Fakat muhaddisin yaln ız metindeki 

ihtilafa nishetle hadisin muztarib oldu ğuna hükmetmesi nadirdir". 

Bazan da ibdal, h ıfz ı  imtihan edilmek, yahut ölçülmek istenen kimse 

için kasden yap ıhr. El-Buhari, el-Tkayli ve diğ er baz ıları  hakkı nda bu ş ekilde 

ibdaller yap ılmış tır85 . Ancak bu maksatla yap ılan ibdalin ş art ı , hadisin ibdal 

83 Maklub olan bu rivayet için bkz. Muslim, ş a/111ı , II. 715, hadis No. 91. Hadisin do ğru 
rivayeti için bkz. el-Buhar ı , Ş a(tili, II. 116 (babu' ş - şadaha bn-yemin). 

84 Mesela yalnız Ebü İ shak es-Sebi'i tarihiyle rivayet olunan "beni Hfıd ve benzeri süre-
ler ihtiyarlatt ı" meâlindeki hadis, Ebü isbah'tan on kadar de ğ iş ik yönden nakledilmi ş tir. Bazı -
ları , hadisi Ebü Bekr'in, baz ıları  Sa`clın, baz ıları  da q'i ş e'nin musnedi olarak rivayet etmi ş -
lerdir. Hadisin baz ı  isnadlar ı  da murseldir. Ancak bütün ravileri sikâttan olmalar ı  itibariyle, 
isnadlardan her hangi birini tercih etmek mümkün olmam ış tır. Bu bakımdan hadis, muztarib 
addedilmi ş tir. (Es-Suyüti, Tedribu'r-riia, s. 172). 

Et-Tirmizi tarafından rivayet edilen "malda zekattan ba şka da bir hak vard ır" hadisi (bkz. 
El-Ciimi `us- ş cı lı i1.1, III. 48, bâb 27), 'bn Mace taraf ından da nakledilmi ştir (Bkz. Sunen, I. 
546). Hadis, her iki rivayette de Fat ıma Bint R.ays'tan gelmektedir; fakat İ bn Mace rivayeti 
"malda zekâttan ba şka bir hak yoktur" şeklindedir ve iki rivayet aras ındaki tenakuz aç ıkça 
görülmektedir. Ne var ki râvileri sikattan olmalar ı  itibariyle ikisinden birini tercih etmek müm-
kün olmamış tır. Bu sebeple hadis metin yönünden muztarib say ı lmış tır (Es-Suyüti, TedrI-
bu'r-rCıa, s. 172). 

85 El-Bulı ari Bağ dad'a geldiğ i zaman hadisçiler toplanm ış lar ve yüz hadis alarak bunla-
rın metin ve isnadlar ım karış tırmış lardır. Bu suretle bir hadisin isnad ı  ba şka bir hadisin başı na, 
öbür hadisin isnadı  diğer bir hadisin başı na eklenmiş  ve yüz hadis meydana getirilmi ş tir. On ha-
disçi, yanlarına bunlardan onar hadis alarak el-Bulgarrnin meclisine gelmi şler ve teker teker 
bu hadisleri ona okuma ğ a ve her hadis hakk ı nda sorma ğ a ba ş lamış lardı r. El-Bulı ari, her hadisin 
okunuşundan sonra o isnadla o hadisi bilmedi ğ ini söylemiş  ve orada bulunanlar üzerinde, önce, 
bilgisi ve hafı zas ı  hakkında baz ı  ş üphe ve tereddütler uyand ırmış tır. Fakat yüz hadisin okun-
ması  bittikten sonra hadisçilere iltifat etmi ş  ve her hadisi ele alarak isnadlar ım ait olduklar ı  
metinlere eklemi ş tir. Bu olay kar şı sında mecliste bulunanlar hayretlerini gizlememi şler, onun 
üstün hafıza kudretini ve hadis bilgisini itiraf etmi ş lerdir. ( İbnu' ş -Şalah, s. 91; 
es-Suyüti, Tecıribu'r-rCıvi, s. 193). 
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edilmiş  olarak kalmamas ı  ve maksat has ıl olduktan sonra onun da son bulma-

sıdır. Eğ er ibdal bir maksat için de ğ il de mesela rivayete ra ğbeti art ırmak için 

onu garib k ılmak kasdıyle yap ı lırsa, hadis, mevzâ'un k ı sımlarından biri 

olur. Eğ er ibdal, hata neticesinde meydana gelirse hadis, ya maklubdan, yahut-

ta mu'allelden say ı lı r. 

Mu ş alı4af, Mulaarref 

Muhalefet, yaz ı  ş eklinin baki kalmas ıyle birlikte bir harfin veya baz ı  
harflerin de ğ i ş mesi ve bu de ğ i ş ikliğ in noktaya nisbetle olmas ı  halinde, böyle 

hadise mu ş a41.1af denir". Muhalefet, yaz ının ş eklindeki de ğ iş ikliğ e nisbetle 

olursa, buna da mulıarref 

Bu konunun büyük ehemmiyeti vard ır. El-`Askeri, ed-Dörakutni ve di ğ er-

leri konuyla ilgili kitaplar tasnif etmi ş lerdir. 

Tashif ve tahrif çok kere metinlerde, bazan da isnadlardaki isimlerde 

vaki olur". Metin ş eklinin kasden de ğ iş tirilmesi kat` ıyyen caiz değ ildir. Keza 

metni ihtisar etmek, lafz ı  mürâclifi olan lafızla değ iş tirmek de, ancak laf ı z-

ların manalar ım bilen ve bu manaları  bozabilecek şeyleri anl ıyan kimseler 

86 Meselâ 	(merhüm) kelimesinin 	(mercüm) olarak okunup yaz ılması  tashif- 

tir. Yaz ı  ş ekli bozulmamakla beraber bir harfin yaln ız nokta yönünden de ğ iş ikliğe uğramas ı  
dolayı sıyle kelime musahhaf olur. 

87 Bir evvelki no ta zikretti ğ imiz 	(merhüm) kelimesi, yaz ı  ş ekli yönünden bir de- 

ğ iş ikliğe uğ rar ve mesela r 	(mahrum) olarak okunur ve yaz ı lırsa, kelime muharref olur 

ve yanlış  yap ılan bu i ş e de tahrif denir. ibnu' ş -Ş alalı  ve onun kitab ını  ihtisar edenlerden en-

Nevevi, tashif ve tahrif aras ında her hangi bir ayırım yapmamış , kelime, ister yalnız nokta 

yönünden ister ş ekil yönünden de ğ iş ikliğe uğ ramış  olsun her ikisine de musahhaf demi ş lerdir. 

Bu iki şekil aras ındaki ayırımı , es-Suyiiti'nin de i ş aret etti ğ i gibi (bkz. Tedribu'r-rrtvf, s. 386) 

yalnı z İ bn Hacer yapm ış tır. 
88 Metinde olan tashif için men söme Ramairine ve etba`ahri sitten hadisi misal olarak zikre-

dilebilir. Ed-Darakutnt'den neklen belirtildi ğ ine göre mezkûr hadisi, Ebu Bekr e ş -Ş ült etba` ıthü 

şey'en ş eklinde imla etmi ş tir. lYaw  (Ş ey'en) kelimesi, L., (sitten) kelimesinden musahhaft ır. (Es- 

Suyfıti, TedrIbu'r-rCıvT, s. 385. Hadis için bkz. Muslim, 1. 822, hadis No. 204. Hadis, Ebü 

et-Tirmizt ve İbn Mace tarafından da rivayet edilmi ş tir). 
Metinde vaki olan tahrife misal, Hazreti Peygamberin mescid içinde has ı rdan küçük bir 

oda çevirerek orada namaz k ı ldığı nı  belirten Zeyd İ bn Sabit hadisinin İbn Lehradan gelen 

rivayeti gösterilebilir. Zeyd İ bn Sabit bu hadisinde Hazreti Peygamberin bir oda yapt ığı m 

belirtirken (ihtecere) kelimesini kullanm ış tır. (Hadis için bkz. el-Buh -art, Ş a(a4, I. 178; 

Muslim, I. 539, hadis No. 213). Bu hadisi rivayet eden İ bn Lehra ise, rivayetinde mezkfır keli-

meyi tahrif ederek 	(ilı teceme) demi ş tir, (Bkz. Ahmed İ bn Hanbel, Musned, V. 185). 

Isnadda vaki olan tashif ve tahrife misal olarak da eliAvam İ ba Muracim isminin İ bn 

Muzahim, ve Halid İ bn 'Alkame isminin de Malik İ bn `Urfu(a olarak de ğ iş tirilmesi zikredile-

bilir. (ilınu' ş - Şalah, s. 252 es-Suyüti, Tedribu'r-rav[, s. 385). 
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için caizdir. Her iki meselede de sahil olan görü ş  budur. Çünkü bunları  bilen 

kimse, hadiste ihtisar yapt ığı  zaman, metinde kalmas ını  zaruri gördüğü ş ey-

lerle ilgisi olmıyan lafızlan çıkartır; öyle ki, bu lafizlar ın çıkmas ı , hadisin ne 

delâlet ettiğ i manada ihtilafa ne de beyan ın bozulmasına sebep olur; hatta 

metinden zikrolunan ibarelerle hazfolunanlar, iki ayr ı  haber vasfını  kazan ır; 
yahutta zikrettikleri hazfettiklerine delâlet eder. Fakat manannn bozulmas ına 

sebep olacak ş eyleri bilmiyen kimse, haberden zikredece ğ i ibarelerle ilgili bulu-

nan bir ibareyi de hazfetmek suretiyle mana= bozulmas ına sebep olur. 

Cahil bir kimsenin, bir ibare içerisinde geçen istisnay ı  terketmesi böyledir. 

Hadisin mana ile rivayetine gelince, bu konudaki ihtilaf da me şhur-

dur. Hadisçilerin çoğu, mana ile rivayetin caiz oldu ğu görü şündedirler ve 

bu husustaki en kuvvetli delilleri, İ slam şeri`atının yabancı  milletler için kendi 

dilleriyle izah ının cevazı  üzerindeki icma'd ır. Buna göre, dine taalluk eden bir 

şeyin yabanc ı  dile çevrilmesi caiz olunca, ayn ı  ş eyin yine arapçaya çevrilme-

sindeki cevaz evin' olur. 

Baz ılarına göre manâ ile rivayet müfredatta caiz oldu ğu halde mürek-

kebatta caiz de ğ ildir. Baz ılarına göre de, lafızları  hatırlayan ve bunlar üzerin-

de tasarrufa ehil olan kimseler için câizdir. Baz ıları  ise demiş lerdir ki: Manâ 

ile rivayet, yalnız, hadisi hı fzeden, sonra lafızlarım unutan ve sadece manas ı  
hat ırında kalan kimseler için caizdir. Böyle kimselerin, hüküm ç ıkarmak 

maksadıyle, hadisi manen rivayet etmeleri laz ımdır; fakat lafz ı  hatırlayan kim-

seler için bu caiz de ğ ildir. 

Yukarıdan beri zikrolunan ş eyler, mana ile rivayetin cevaz ve adem-i 

cevaz ına müteallık değ iş ik görüş lerdir. Ş üphe yoktur ki, bu konuda en doğ -

ru olanı , tasarrufa gitmeksizin hadisin lafzan rivayetidir. Nitekim el-Kâil 

`Iyâi bu konu ile ilgili olarak ş öyle demi ş tir: Eskiden ve halen, bir çok ravi-

lerde vaki olduğu gibi, iyi rivayet ettiğ ini zannedipte iyi rivayet etmiyen 

kimselerin hadise musallat olmamalar ı  için mana ile rivayet kap ısını  kapa-

mak laz ımdır. 

GarEbu'l-hadis 

Lafz ın az kullan ı lması  dolayı sıyle manâ vaz ıh olmazsa, garib kelime- 

'erin şerhi hususunda tasnif edilmi ş  kitaplara ihtiyaç duyulmu ş tur. Ebii 

Ubeyd el-Kas ım İbn Sellâm' ııı  kitab ı  bunlardandır.Müretteb olmayan bu kitap, 

Ş eyh Muvaffaku'd-Din İbn Kudâme tarafından alfabetik s ıraya göre tertip 

edilmiş tir Ebü `Ubeyd el-Herevi'nin kitab ı  ise bundan daha mufassald ır. 
Elyâ Mfısâ el-Medini, bu kitaba itina göstermi ş  ve ona baz ı  ilaveler 

yapmış tır. Ez-Zemah ş errnin, de güzel tertip edilmi ş  el- Fıfilz isminde bir kitab ı  
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vard ır. Fakat ibnu'l-Esir, yukar ıda zikrolunan kitaplann hepsini en-Ni/Ki-ye 
adli kitab ında biraraya getirmi ştir. Kitab ı , ehemmiyetsiz baz ı  noksanlıklara 

rağmen, kullam ş  yönünden bu sahadaki kitablar ın en kolayıdır89. 

Bazan da lafız çok kullarulmakla beraber manâsu ı da incelik olursa, 

bu takdirde, haberlerin manâlar ını  ş erh, müşkilini beyan eden musarmaf ki-

taplara ihtiyaç duyulmu ş tur. Et-Talrâvi, İbn ( Abdi'l-Barr ve daha 

bir çok kimseler de bu konuda kitap tasnif etmi ş lerdir. 

Cehalet 

Ta'n sebeplerinin sekizincisi olan râviye cehalet, ba şhca iki sebebe isti-

nad eder. Birincisi, râvinin isim, künye, lakab, s ıfat ve meslek gibi bir çok 

s ıfatlar ı  bulunup, bunlardan yaln ız birisiyle ş öhret kazand ığı  halde, her hangi 

bir maksat dolay ısıyle me ş hur olan is ııı inden ba şka bir isimle zikredilmesi 

ve bu suretle onun ba ş ka bir ş ahıs olduğunun zannedilmesidir. Kim oldu ğu ke-

sinlikle bilinmeyen bu şahs ın adalet ve zabt yönünden hali hakk ında da tabi-

atıyle cehalet hâs ıl olur. Bu konuda, s ıfatlarm cem ve tefrik ından hâs ıl olan 

vehimleri aç ıklayı cı  kitaplar tasnif etmi ş lerdir. Bu kitaplarm en güzeli el- 

kitab ıdır. Kitap telifi hususunda 'Abdul-Gani, sonra da e ş -Ş furi 

el-ljatib'in önüne geçmi ş lerdir90 . 

89 Hadiste garib kelimelerle ilgili ilk kitab ı  tasnif eden kimsenin Ebü `Ubeyd Mu`ammer 

Ilı nu'l-Mu şennü (O. 210) olduğu söylenir. Bunu Ebu'l- Hasan en-Nair İ bn Şumeyl (O. 204), 

İbn Kurayb el-A şma`i ve Muhammed ibnu'l-Mustenir (0.206) takip etmi ş tir. 
Bunlardan sonra Ebü `Ubeyd İ bn sellâm (O. 224) gelmi ş  ve kendinden sonrakilerin 

dayanağı  olan meşhur kitab ını  tasnif etmi ş tir. Söylendi ğ ine göre bu kitab ı  40 senede cemetmi ş  
ve bütün ömrünü ona harcamış tır. Ebn 'Uyebd'i takiben tbn Kuteybe ed-Dtneveri (O. 276) 

gelmiş  ve Ebü 'ITyebd'in kitab ını  örnek alarak ayr ı  bir kitap tasnif etmi ş tir. Daha sonra da 

Ebü Suleymân el-Hattübt (O. 388), di ğ erlerinin kitaplarma benzer me şhur kitabını  tasnif et-

miş tir. Ancak tasnif edilen bu kitaplar ın hiç biri müretteb değ ildi. Nihayet İ mam Ahmed İ bn 

Muhammed el-Herevt (O. 401), Kur'ân ve hadis gariblerini biraraya getiren bir kitap telif 

etmiş  ve alfabetik s ıraya göre tertiplemi ş tir. Daha sonra Ebu'l-Küs ım Muhammed İbn 'Omer 

ez-Zemahş ert (O. 538) el- Ftı 'ilc isimli kitabını  tertip etmi ş tir. Bunu, Ebü Müsâ Muhammed İ bn 

Ebi Bekr el-Medint el-I şfahânt (O. 581) ve Ebu'l-Ferec İ bnu'I-Cevzi (O. 514) takip etmi ş , niha-

yet el-Herevt ve EbülVtasâ'n ın kitaplar ında zikredilen garâ'ibi toplayan ve daha bir çok ş eyler de 

ilâve eden Ibnul-E ştr ismiyle marûf Ebu's-Sa'üdüt Mubürek İbn Muhammed İ bn Muhammed 

eş -Ş eybünt (O. 606), en-Nihdye ve'l-e ş er adl ı  meşhur kitab ını  tasnif etmi ş tir. 
Matbu olan bu kitap, es-Suyilti (O. 911) taraf ından ed-Durru'n-ne ş ir telltiş u 

adıyle hulâsa edilmi ş tir 
90 Hadisçiler aras ında el-Miii ı4 adıyle şöhret kazanan bu çe ş it kitaplar ın müelliflerinden 

olan Vkbdu'l-Gani İbn Sa'id Ebü Muhammed el-Ezdi el-M ış rt (O. 409), yine ismi geçen e ş -Ş iirt 

Ebn `Abdillah Muhammed tbn 'Adbillah İ bn 'Alt İ bn `Abdillah es-Sâhilt (O. 441) nin hocas ı , 

el-Itatibu'l-Ba ğ clüdt (O. 463) ise e ş -Şürrnin talebesidir. 
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Zikrettiğ imiz sebep dolay ıs ıyle mechal kalan râvilere misal olmak üzere 

Muhammed ibrıu.'s-Sa'ib ibn. Bi ş r el-Kelbi. gösterilebilir. Baz ıları , bu şahsi 

ceddine nisbet ederek Muhammed 'bn Bi ş r demi şlerdir. Baz ıları  Hammad 

ibrıu's-Sa'ib diye isimlendirmi ş ler; baz ıları  künyesini Ebu'n-Nair, baz ıları  
Ebü Said, baz ıları  da Elia Hi ş am olarak zikretmi şlerdir. Bu suretle ş ahı s 

tek bir kimse oldu ğu halde, bilinmeyen isim ve künyelerle ayr ı  kimseler olduğu 

zarmedilmi ş tir Bu i ş in hakikatini bilmeyen kimseler, tabiat ıyle bundan hiç 

bir ş ey anlamazlar. 

Raviye cehaletin ikinci sebebi, onun az hadis rivayet eden kimselerden 

olmas ı  ve dolay ısıyle kendisinden az hadis alınmas ıdır. Bu konuda da Vultdcin 

denilen kitaplar tasnif etmi ş lerdir. Vuhdan, isimleri zikredilse bile, kendilerin-

den yaln ız bir kiş inin rivayet ettiğ i kimselerdir. Muslim, el-Hasan 'bn Sufyan 

ve diğ er baz ı  müellifler, tasnif ettikleri kitaplarda böyle olan kimseleri topla-

mış lardı r. 

Cehaletin bir ba şka sebebi, ravinin, kendisinden rivayet eden bir ba ş -

ka ravi tarafından ihtisar olsun diye isminin zikredilmemesi ve "fulan bana 

haber verdi"; yahut " şeyh", yahut "bir adam", yahut "baz ıları", yahutta 

"fulannn oğ lu" gibi ibareler kullan ılmas ı d ır. 

Mübhem olan ismin bilinmesi, onun başka bir tarikdan isimlendirilmi ş  
olarak gelmesiyle istidlal olunur. Bu konuda da mubhemöt denilen kitaplar 

tasnif edilmiş tir Mubhem olan kimsenin hadisi, ismi zikredilmedikçe kabul 

olunmaz. Çünkü haberin kabul ş artı , ravilerinin adaletidir; halbuki ismi 

mübhem bırakılan ravinin kim oldu ğu bilinmezse adaleti nas ıl bilinir? 

Keza, bir ravi, kendisinden rivayet etti ğ i ravinin ismini "bana sika olan 

bir kimse haber verdi" diyerek ta:dil lafz ıyle mubhem b ıraksa, onun da haberi 

kabul edilmez; çünkü bu ş ahıs, onun nazarında ş ika olabilir; fakat ba şkaları-
nın nazar ında da mecrühtur. 

Nitekim mursel hadis de, adil bir kimse taraf ından kat'i bir dil ile irsal 

edildiğ i zaman, aynen bu ihtimal dolay ı sıyle kabul edilmez Bununla beraber, 

bazıları  bu görü ş ün aksine, cerhin, aslın hilafı  üzerine mebni oldu ğunu 

ileri sürerek zahire göre hüküm vermi ş  ve kabul edileceğ ini söylemiş lerdir. 

Baz ılarına göre de, bunu söyliyen kimse, sika olanla olmıyanları  ayırt edebi-

lecek ş ekilde alim ise, onun mezhebinde olanlar hakkında bu ta:dil kâfi gelir. 

Ne var ki bu görü ş  hadis ilminin konularından değ ildir. 

Eğ er 1*N/ipin ismi zikredilir, yaln ız, bir ravi de ondan rivayetinde tek 

kalırsa, bu ş ahsa mechülu'l-` ayn denir Sakih görü ş e göre, rivayetinde ondan 

tek kalmıyan ba şka bir kimse onu teysik etmedikçe mechfılu'l-`ayn mubhem 
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gibidir. Fakat böyle bir kimse tevsik ederse kabul edilir. Keza ondan riva-

yetinde tek kalan kimse, tevsik ehliyetine de sahipse yine kabul edilir. E ğ er 

o kimseden iki ve daha fazla kimse rivayet eder fakat tevsik edilmezse bu 

ş ahsa mechülu'l-hal denir; bu ayni zamanda mest iirdur 

Baz ı  kimseler, hiç bir kay ıd ileri sürmeksizin mestürun rivayetini kabul, 

ekseriyet ise reddetmi ş tir. Gerçek ş udur ki, mestürda, mubhem ve mechülu'l-

`aynda olduğu gibi, adalet ve adaletsizlik ihtimalinin bulunmas ı  dolayı sıyle 

red ve kabulü de ğ il, belki hali açıkça bilininceye kadar onunla hükmolunma-

ması  gerekir. Nitekim İ mam Harameyu bu görü şe sahip olduğu gibi, ibnu' ş -

Ş alülnn cerh sebepleri aç ıklanmaksı z ın cerhedilen kimseler hakk ındaki 

sözleri de buna delâlet eder. 

Bicr at 

Ravi hakkında ta'n sebeplerinden dokuzurtcusu bid attir9 ° . Bu da, ya ra-

vinin, küfrü gerektiren bir ş eye inanmas ı  dolayı sıyle mukeffir olur92. yahutta 

mufessik olur ve sahibini f ıska götürür. Birincisini, yani küfrü gerektiren bid-

at ın sahibini ulemân ın çoğu kabul etmemi ş tir. Baz ıları , mutlaka kabul edilir, 

demiş lerdir. Baz ıları  da, mezhebinin muvaffak olmas ı  için yalan söylemeyi 

halal saymadığı  takdirde kabul edilebilece ğ ini ileri sürmüş lerdir. Gerçek olan ı , 

bir bid'atle tekfir olunan herkesin reddedilmiyece ğ idir. Zira her mezheb, 

muhalifinin mubtedi olduğu iddias ında bulunur ve onu tekfir eder; öyle ki, 

bu itham alel ıtlak kabul edilse ortada tekfir edilmemi ş  kimse kalmaz. Gerçek 

olan ş udur ki, rivayeti reddolunan kimse, ş eri`atten mütevatir olan ve dinden 

bizzarure bilinen bir şeyi inkâr eden, yahut bunun aksine inanan kimsedir. 

Fakat bir kimse bu vas ıfta olmaz, buna rivayetindeki zabt ıyle birlikte h ıfzı  
ve takvas ı  da inzimam ederse kabulüne hiç bir mani yok demektir. 

İkincisi ise, bid'at ı  asla tekfiri gerektirmiyen kimse olup bunun da kabul 

ve reddi hususunda görü ş  ayrı lıkları  vardır. Baz ıları  mutlaka reddedilir demi ş - 

91 Bid'at, lugatta bir ş eye baş lamak, onu ihdas ve in ş a eylemek manasma gelir. Ist ılahta 

ise, dinin ikmalinden sonra ihdas olunan ve dine izafe edilen inanç ve amellerdir. Bu inanç ve 

ameller, bazan iyi, güzel ve faydal ı  olduğu gibi, bazan da kötü ve zararl ı  olur. Bu itibarla din 

dilinde bid'at iki kı sma ayr ı lmış , birine bicrat-i hasene, di ğerine bid'at-i seyyie denilmi ş tir. An-

cak, hadis ı stılahı nda bid'at bahis konusu olduğu zaman daima kötü ve zararl ı  olan, yani Isla-

m'a aykırı  dü ş en inanç ve itikadlar kasdedilmi ş  ve bu inanca sahip olan ş i`a, havaric, kaderiyye, 

cehmiyye ve mutezile gibi çe ş itli fırka ve mezhebler mensublarmdan mubtedi`a olarak bah-

sedilmiş tir. Binaanaleyh, yukar ıdaki metinde bid`at ın bahis konusu edilmesi, bu firka ve mez-

heblerden her hangi birine mensub olan bir ş ahsın, hadis rivayet etmesi halinde, hadisinin kabul 

edilip edilmiyece ğ i yönündendir. 

92 Mesela Kur'a ın Kerimin mahlük oldu ğu inancına sahip olan Cehmiyye ve mutezile, ehl-i 

sunnet tarafından tekfir edilmi ş tir Buna göre halku'l-Kur'ân inanc ı  mukeffir olan, yani sâhi-

bini küffe götüren bir bid'att ır. 
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lerdir ki uzak bir görü ş tür93. Reddi için çok defa ileri sürülen sebep, ondan 

yap ılan rivayetlerde mezhebini ve ismini zikrile ş ânını  yüceltme bulunmas ı -

dır. Buna göre, mübtedi olm ıyan bir kimsenin de rivayetinde i ş tirak ettiğ i 

bir ş eyi mübtedi`den rivayet etmemek laz ımdır. Baz ıları  yukarıda da geçtiğ i 

gibi, yalan söylemenin halâl oldu ğuna inanmadığı  takdirde mutlaka kabul 

edileceğ ini söylemi ş lerdir94. Bazıları  da, kabulü için bir bid`ate davet eden 

kimselerden olmamas ını  ş art ko ş mu ş lardı r. Çünkü bid'at ım medh ve tezyin, 

o kimseyi, rivayetleri tahrife ve mezhebinin gerektirdi ğ i ş ekle uydurma ğ a sev-

keder. Doğ ru olan görü ş  de budur. İ bn klıbbâıl garib bir şekilde ve tafsilât 

vermeden, bid'at ına davet etmiyen kimselerin kabul edilece ğ i üzerinde ittifak 

hâsd olduğunu iddia etmi ş tir; ittifak yerine ekseriyet deseydi daha do ğ ru 

olurdu. 

Râvi, bidat ını  takviye edecek bir şey rivayet ederse, do ğ ru olan görü ş e 

göre reddolunur. Ebü DIviid ve en-Nesâ'Inin ş eyhlerinden olan Ebü İ shak 

İbrahim İbn. Ya`krıb el-CüzecânT, Ma' rifetu'r-rictı l adlı  kitabında bu görü ş ü 

benimsemiş  ve râvilerin s ıfatları  hakkında ş öyle demiş tir: "Bunlar aras ında 

sünnetten sapm ış  olmakla beraber do ğ ru konu ş an kimseler de vard ır. Bunların 

munker olmıyan ve bid'at ım takviye etmiyen hadislerini almaktan ba şka 

çare yoktur". 

El-Cilzee'ânVnin sözü do ğ rudur; çünkü dâ'inin hadisinin reddini gerek-

tiren ıllet, bir hadisi rivayet eden mübtedi dâ'i olmasa bile, o hadisin zâhiri 

mübtedi em mezhebine uygun olmas ı  halinde bu mervide de var demektir. 

Il ıfx 

Ta'n sebeplerinin onuncusu sü-i h ıfzd ır. Su-i hıfzdan maksat, râvinin 

doğ ru tarafının hatalı  tarafına tercih edilememesi olup iki k ısımdan iba-

_ 

93 Bu görüşe sahip olanlar ın başı nda Malik İbn Enes gelir. "Hadisleri kimlerden ald ığı mza 

dikkat ediniz" ve "kaderiyyenin arkas ında namaz kı lınmaz; hadisleri de al ınmaz" sözleri, onun 

bu konudaki görü ş ünü aç ık bir şekilde ortaya koymaktad ır, (Mâlik'in bu görü ş leri hakkında 

bkz. ek-Hatib, el-Kifitye fi, s. 124). 

94 Bid`ad ehlinden olupta doğ ruluğundan şüphe edilmiyen kimselerden hadis al ınmasında 

her hangi bir ınahzur görmiyen hadisçilerin ba şı nda İmam e ş -Safi'l gelir. İ bn Ebı  Leyla, Suf-

yan eş -Sevri ve Kaii Ebü Yusuf'un da ayn ı  görü şe sahip oldukları  söylenir. (Bkz. Ebtlafib, 

s. 120). Ancak e ş -Sali`1, rafizamn hattabiyye kolunu bu görü ş ten ayrı  tutmuş tur; 

çünkü hattabiyye, e ş -Ş afi`ıye göre, kendi taraftarlar ı  için yalan söylemeyi teeviz ederler (ayn ı  
yer). Ebü Yösuf ise, hattabiyyeye kaderiyyeyi de ilave ederek, bu iki tâife haricindeki bid'at 

ehlinden sözüne güvenilir olanların ş ehadetlerinin kabul edilebilece ğ ini söylemiş tin. Kaderiy-

yenin reddedilmesindeki sebep ise, onlar ın, Allah Ta'alân ın bir şey vücud bulmad ıkça onu bi-

lemiyeceğ i inanc ında olmalar ı dır (aynı  eser, s. 126). 
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rettir. Eğer su-i h ıfz, ravinin bütün hallerinde görülürse, baz ı  hadisçikre 

göre bu râvinin hadisi ş azdı •. Fakat su-i lufz, râviye, ya ya ş lılığı  dolayısıyle, 

ya gözlerinin görmemesi, yahutta daima itimad ve h ıfzı nda müracaat etti ğ i 

kitaplarının yanması  veya kaybolması  dolayısıyle sonradan ar ız olursa, bu 

râviye muhtelit denir95 . 

Muhtelitm hükmü• İhtilattan önce rivayet etti ğ i hadisler bilinir ve diğer-

lerinden ay ırt edilirse kabul olunur; bilinmezse bunlar üzerinde tevakkuf 

olunur; bir ba şka ifade ile, kabul ve reddi hususunda hiç bir hüküm verilmez. 

Keza ravinin muhtelit olup olmad ığı , veya rivayet ettiğ i hadisleri ihtilattan 

önce mi yoksa sonra mı  rivayet ettiğ i kesinlikle bilinmezse bunlar üzerinde 

de tevakkuf olunur, ihtilat, ancak muhtel ıttan hadis alanlar yönünden bili-

nir96. 

Hafıza yönünden kötü olan bir râviye, kendisinden a ş a ğı  olmıyan, fa-

kat kendisi gibi, yahut kendisinden üstün muteber bir râvi mutâbi olursa, 

keza hadisleri ayırt edilemiyen muhteht, mestûr, mursel olan isnad ve mah-

ztıf ravisi bilinmeyen mudelles, yine muteber bir ravi taraf ından mutâbeat 

olunursa, bunların merdûd cinsinden olan hadisleri, mutabi` ve mutaba' ın 

mecmu'u itibariyle hasen li-gayrihi olur. Çünkü bunlardan her birine ait 

rivayetin e şit olarak doğ ru veya yanlış  olması  ihtimali vard ır; fakat bunlardan 

birisine uygun olarak gelen muteber bir rivayet, zikrolunan bu iki ihtimalden 

95 Ihtilat, 	veztünde karış mak, imtizac etmek manas ında kullanıldığı  gibi "bir adamın 

akı l ve şuuru fasid olmak manasma da müstameldir. Akl ı  ve şuuru fesada u ğramış  kimse hakkın-

da *alata'r-raculu denir (Kamus tercemesi, III. 46). Muhtelıt ise, ihtilâttan ism-i fail olup, ak ı l 
ve şuuru fesada u ğ ramış  kimse demektir. 

96 Mesela tabi`tin ulemas ından `Ata' tlınu's-Sa'ib e ş -SelFafi el-Küft (O. 136), ömrünün son-

larına doğru ihtilâta maruz kalm ış  ve hafı zası  bozulmu ş tur. Bu sebepledir ki Ahmed İbn Han-

bel onun hakkında "kim ondan eskiden i ş itmiş se o salühtir; fakat kim yeni i ş itmişse o bir ş ey 

değ ildir" demiş tir. (Ez-Zehebt, Illtzt&nu'l-i`tidill, III. 70-71). Ahmed İ bn Ilanberin bu sözün-

den anla şı ldığı na göre 'Ata', ihtilâttan önce güvenilir ve hadisi al ınır bir kimse idiyse de, son-

raki hali zayıf olup kabûle sayan de ğ ildir. Hadis ilminde ihtilâta maruz kalan hadisçileri bil-

mek ne kadar mühim ise, bu hadisçilerde ihtilat ın baş langıç tarihini ve ihtilâttan sonra onlar-

dan kimlerin hadis aldıklarını  tesbit etmek de o kadar mühimdir. Çünkü ihtilâttan önce güve-

nilir bir 'iyi olarak hadisleri ne kadar sahih ise, ihtilattan sonra haf ıza yönünden mecrfı lı  ol-

maları  dolayı s ıyle de onlardan alman hadisler o kadar zay ıf addedilir, ve bu itibarla ihtilat-

tan sonra onlardan hadis rivayet edenlerin sadece zay ıf hadis naklettiklerine hükmolunur. Mese-

la yukarıda ismi geçen `Ata' İbnu's-Sa'ib'ten, yalnız Sufyan e ş -Sevri ve Şube İbnu'l-ljaccac-

In, yani yaşları  ileri olan ve `Ata'ya sa ğ lam devrinde yetiş en bu iki ki ş inin rivayetini sahih ka-

bul etmişler bazıları  da bu ikiye Ilammad İ bn Zeyd ve Ijammad İ bn Seleme'yi de eklemi ş -

lerdir. Mesela Yahya İbn Ma`in, Sufygın ve Şube müstesna `Ata'dan hadis i ş itenlerin hepsi-

nin de ihtilâttan sonra ondan hadis i ş ittiklerini söylemiş , el-`Ulcayli ise, aynı  iddiayı  Basra halkı  
için ileri sürmü ş tür. Ona göre `Ata', Basra'ya ihtilâttan sonra gitmi ş  ve ve Basral ılar, ondan 

bu halde iken hadis alm ış lardır. (Es-Suyüti, Tedribu'r-rdd, s. 522). 
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birinin kuvvet kazanmas ına veya tercih edilmesine yard ı mcı  olur; bu ise, 

hadisin mahfüz oldu ğuna delâlet eder; yani râvisi hâf ıza yönünden kötü, 

yahut muhtelit, yahutta müdellis olmas ı  dolay ısıyle tevakkuf olunan bir hadis 

iken, bu dereceden kabul derecesine yükselmi ş  olur. Ş u var ki, hadis kabul 

derecesine yükselmekle beraber hasen li-zâtihi derecesinden a şağı dır. Bu sebep-

le baz ıları  ona hasen isminin ıtlülandan bile çekinmi şlerdir. 

Burada, kabul ve red yönünden metne taalluk eden bahis sona ermi ş  
bulunmaktad ır. 
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İ SNAD 

Marfa' 

İ snad metne götüren yoldur; metin ise isnad ın nihayet buldu ğu sözdür. 

Buna göre bir isnad ya Hazreti Peygamberde nihayet bulur ve onun söz-

lerinin ya sarihan yahutta hukmen olmas ını  iktiza eder. Ayn ı  zamanda bu 

isnadla nakledilen hadis, ya Hazreti Peygamberin sözüdür; ya fiilidir; yahutta 

takriridir. İş te bu ş ekilde, isnad ı  Hazreti Peygamberde nihaye: bulan hadise 

merfa` denilmiş tir. 

Hazreti Peygamberin sözlerinden sarihan olan merfWun misali, saha-

binin semi`tu Rasula'llah (S.A.) yakala 'ceza, yahut haddesena Rasalu'llah 

(S.A.) keza, yahutta 'an (S.A.) ennehu kale kezd ve buna benzer 

sözler söylemesidir. 

Hazreti Peygamberin fiillerinden sarihan olan merfü'un misali, sahabinin 

ra'aytu'n-Nebiyye (S.A.) fe`ale kega, yahutta yine sahabi veya ba şka bir kim-

senin kane Rasalu'llah (S.A.) yefalu keza demeleridir. 

Hazreti Peygamberin takrirlerinden sarihan olan merfn'un misali, 

sahabinin fe`altu bi-hazrati'n-Nebiyyi (S.A.) keza, yahut yine sahabi veya bir 

ba şkasının fe`ale fuları  yahut fu'lle bi-hazrati'n-Nebiyyi (S.A.) keza demeleri 

ve Hazreti Peygamberin, huzurunda yap ılan bu şeyleri reddetti ğ ine dair hiç 

bir şey zikretmemeleridir. 

Hazreti Peygamberin sözlerinden hukmen olan merfü'un misali, sahabi-

nin, israiliyattan almad ığı , ictihad eseri olm ıyan ve bir lugat ın beyamna veya 

garib bir kelimenin ş erhine taalluk etmiyen, fakat yarat ılışı n mebdei ve Pey-

gamberler gibi geçmi ş e ait haberlerle, fiten (dahili harpler), k ıyamet gününün 

ahvali ve melahım (diğer harpler) gibi gelece ğe ait haberleridir. Keza, bir 

fiilin yap ılmasıyle basıt olacak sevap veya ıkab hakkındaki sahabi haberi 

de böyledir ve bu gibi haberler merfû hükmüne sahiptir. Çünkü sahabinin 

bunları  haber vermesi, o sahabiye haber veren bir ba şkas ının bulunmas ını  
iktiza eder. İ ctihad eseri olm ıyan haberlerde de sahabeyi bunlara vak ıf kılan 
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Hazreti Peygamberden ba şkas ı  olamaz. Yahut eski kitaplardan ald ıkları  
haberleri nakleden baz ı  kimseler de vard ır ki, sözün ba şı nda bunlar bahis 

konusu edilerek, haberin israiliyattan al ınmış  olmamas ı  ş art ko ş ulmuş tur. 

İş te, sahabeyi haber verdi ğ i ş eyler hakkında yalnız Hazreti Peygamberin 

muttali kıldığı  anla şı lan bu gibi haberler, sahabenin kâle Rasalu'llah (S.A.) 

diyerek rivayet ettikleri haberler hükmündedir ve sahabi bunlar ı  ister 

doğ rudan doğ ruya Hazreti Peygamberden i ş itmiş  olsun, ister bir vas ıta ile 

ondan almış  olsun, hepsi de merfüdur. 

Hazreti Peygamberin fiillerinden hukmen olan merfü'un misali, saha-

binin ictihad eseri olm ıyan bir i ş i iş lemesidir. Öyle ki, sahabide görülen bu 

iş in Hazreti Peygamberden geldi ğ i hükmüne varılır. Güne ş  tutulmas ı  halinde 

Hz. 'Ali'nin her rik`atte ikiden fazla rüldı  ile kıldığı  namaz hakk ında e ş -Safi-

`Inin haberi bu cümledendir. 

Hazreti Peygamberin takrirlerinden hukmen olan merfü'un misali, sa-

habinin, Hazreti Peygamber zaman ında yapt ıkları  iş leri haber vermesidir. 

Bunlar hakkında da merfû hükmü verilir; çünkü sahabenin dinleriyle ilgili 

bir çok meselelerde Hazreti Peygambere sual sormalar ını  gerektiren sebeplerin 

çokluğu dolayısıyle, Hazreti Peygamberin, sahabenin fiillerine muttali olmas ı  
kadar tabii bir ş ey yoktur. Ayn ı  zamanda bu devir vahyin gelmekte oldu ğu bir 

devirdir. Bu bak ımdan sahabe her neyi yapm ış  ve yapmakta devam etmi ş lerse, 

o yap ılan ş ey, yap ılmas ı  yasaklanm ıyan ş eylerdendir. Nitekim Cabir ve Eb ıl 
Sa`id'in, "az1" in caiz olduğu hükmünü istidlal etmeleri, bunun en güzel ör-

neğ ini te ş kil eder, bu i ş i (yani azli) yap ıp duruyorlard ı  ve Kur'ân ın nüzülü 

de henüz sona ermi ş  değ ildi. E ğ er "az1" yasaklanan fiillerden olsayd ı  her halde 

Kur'an Kerim bunu yasaklard ı . 

Hukmen merfû oldu ğunu belirttiğ imiz haberlere, Hazreti Peygambere 

nisbeti dolay ısıyle sarih sigalarm kullan ılmas ı  mümkün olan yerlerde kina-

ye sigasiyle rivayet olunan haberler de dahildir. Mesela rabi`inin sahabiden 

rivayet ederken yerfe`u'l-4adis (hadisi ref eder), yahut yenvihi (hadisi nisbct 

eder), yervihi (hadisi rivayet eder), rivdyeten (rivayet ederek), yebleğu bihi 

(hadisi iblâğ  eder), yahutta ravöhu (hadisi rivayet etti) sigalarm ı  kullanmas ı  
bu cümle dendir. 

Batan da sözün as ıl sahibini hazfederek rivayette k ısaltma yaparlar 

ve bununla Hazreti Peygamberi kasdetmi ş  olurlar. İbn Sirin'in Ebu Ilurayra-

dan rivayette kale: tukatilane kavmen demesi böyledir. El-Hatibul-Ba ğ cladrye 

göre kailin hazfi usülü basral ılara has bir ıstılahtır. 

Sahabinin mine's-sunneti kezö ( ş u şey sunnettendir) sözü, hem moda 

hem de mevküf olma ihtimali bulunan sigalardandir. Hadisçilerin ço ğu bunun 
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merfil olduğu görüşündedirler. İ bn `Abdi'l-Barr, bu görü ş  üzerinde ittifak 

bulunduğunu ileri sürmüş  ve "sahabiden ba ş kas ı  da bu ibareyi kullansa sun-

netu'l-`0mereyn ibaresinde olduğu gibi sunnet lafz ını  sahibine izafe etmedikçe 

yine hukmen merfûdur" demi ş tir. 

Ancak, İbn `Abdi'l-Barr' ın bu görüş  üzerinde ittifak bulundu ğu yolun-

daki iddias ı  ihtilaflı  bir konudur. E ş - Ş afi'iden bu konu ile ilgili olarak iki 
görüş  nakledilmi ş , ş afi` ıyyeden Ebü Bekr e ş -Ş ayrafi, hanefiyyeden Ebü Bekr 

er-Razi ve zalı.iriyyeden İbn Hazm, merfû olmad ığı  görü ş üne zahib olarak, 

sunnetin Hazreti Peygamberle di ğerleri aras ında mütereddit olmas ını  delil 

göstermi ş lerdir. Ş u var ki, bunlara cevap olarak, sunnet bahis konusu oldu ğu 

zaman, bununla Hazreti Peygamberin sunnetinden ba ş kas ının kasdedilmiş  
olmas ını n uzak bir ihtimal olduğu da ileri sürülmü ş tür. Nitekim el-Bubari, 

Ş abill'inde İ bn Ş ihab ez-Zuhri tariluyle Salim İbn ( Abdillah İbn `Omer'in 

babas ından naklettiğ i el-ljaccac ile olan bir k ı ssasını  zikretmi ş tir97. Bu kıssaya 

göre Salim İbn `Abdillah İ bn `Omer, el-Haccac'a 

(eğ er sunnete göre amel etmek dilersen ö ğ le ve ikindi namazlar ını  cemederek 
kıl) demiş ; İbn Ş ihab da Salim'e "Hazreti Peygamber bunu yap ıyor mu idi?" 

diye sorunca, Salim "Hazreti Peygamberin sunnetinden ba şka bir şeye mi 

tâbi olurlar ?" cevab ını  vermiş tir. Medine ehline mensûb, fukaha-i seb`adan 
ve tabi`iin hafızlarından olan Salim, sahabenin sunnet lafz ını  kullandıkları  
zaman, bununla yaln ız Hazreti Peygamberin sunnetini kasdettiklerini mez-

kilr haberinde aç ıklamış tır. 

Bazılarının "madem ki bu merfûdur; o halde niçin burada köle Rasd - 

lu'llah (S.A.) demiyorlar?" sözüne verilecek cevap ise şudur: Onlar bu ş ekilde 

kesin bir tabir kullanmay ı , günahtan sak ınmak ve ihtiyatl ı  olmak maksadıyle 

terketmi şlerdir. Nitekim Ebü K ılabe'nin Enes İ bu Malik'ten rivayet etti ğ i 

rl;1 _5: 151 LJI hadisi bu cümledendir ve hadis, 

el-Butı ari ve Muslim tarafından ŞalAgerinde nakledilmi ştir Ebü Rı labe, 

bu hadisle ilgili olarak ş öyle demiş tir: "E ğ er dileseydim, Enes'in, hadisi 

Hazreti Peygambere ref etti ğ ini söylerdim ve bunu söyleseydim yalan söyle-

miş  olmazd ım; çünkü mine's-sunneti sözünün manasi ref'tir; fakat sahabenin 

zikrettiğ i siga ile hadisi rivayet etmek daha iyidir'. 

Sahabenin umirnd bi-kezd ( şu şeyle emrolunduk) ve nuhiynd `art kezd 

( şu ş eyden nehyolunduk) sözleri de bu kabildendir. Bu sözlerle ilgili olarak 

97 Bkz. El-Buhari, Ş ahite, II. 174. 

98 Mezktir hadis için bkz. el-Buhört, VI. 154-155; Muslim, Şah" II. 1084 (kitübu'r-ra, 

hadis No. 44-45. Metinde geçen "e ğ er dileseydim, Enes'in, hadisi Hazreti Peygambere ref etti-

ğ ini söylerdim" sözü, el-Buhört rivayetinde Ebü R ı löbe'ye atfedilmi ş tir. Muslim'de ise bu 

söz, hadisi Ebü Rı löbe'den rivayet eden Ijölid el-Ilagzö'm sözü olarak görülür. 
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ortaya çıkan ihtilaf, bundan önceki mine's-sunneti sözüyle ilgili olan ihtilaf 

gibidir; çünkü bu emir ve nehiy mutlak zikrolundu ğu zaman, zâhiri, o emir 

ve nehyin sahibi olan bir kimseye delâlet eder ki, bu kimse de Hazreti Peygam-

berden ba şkas ı  değ ildir. Bununla beraber baz ı  kimseler, bu görü ş e de muhalefet 

etmiş ler ve bu emir ve nehiyden maksad ın Kur'an emri, yahut ic ına, baz ı  ha-

lifelerin emir ve nehiyleri, yahutta ictihad ve istinbat oldu ğu ihtimali üzerinde 

durmuş lardır. Bu itiraza ise şu cevap verilmi ş tir: As ıl olan ilkidir; diğ erleri 

ise ihtimaldir ve asla nisbetle ikinci planda kal ır. Bu, tıpkı  bir reisin emri 

altında bulunan bir ş ahs ın "emrolundum" dedi ğ i zaman, ona emredenin rei-

sinden ba şka birinin olmay ışı  gibidir. 

Emir olmayan bir şeyin emir zannedilmesi ihtimal ini ileri süren kimselerin 

sözlerinin ise bu mesele ile hiç bir ilgisi yoktur; öyle ki, bu ihtimal, ravinin 

"Hazreti Peygamber bize ş unu emretti" ş eklindeki aç ık ifadesinde bile 

mevcuttur. Onun için bu ihtimal zay ıftır. Sahabe, adil ve kulland ığı  dili iyi 

bilen kimselerdir; bir şey emir olarak tahakkuk etmedikce buna emir ıtlak 

etmiyecekleri a ş ikard ır. 

Sahabinin kunnd nef`alu keilı  (biz ş öyle yapard ık) sözü de, yukar ıda zik-

redildiğ i gibi hukmen merfadur. 

Keza sahabinin, her hangi bir fiil hakk ında Allah ve Rasülüne Vaat veya 

masiyetle hükmetmesi de böyledir. Mesela `Ammar' ın 

ııı , 	dul j..,0 lÂl l 11 	 (sj.J1 sözü bu kabildendir 99  ve ref ile 

hükmedilmiş tir; çünkü sahabinin, bu sözü Hazreti Peygamberden ald ığı  

açıkça anla şı lmaktad ır. 

Me v Lif 

İ snad, Hazreti Peygamberde nihayet buldu ğu gibi, sahabide de nihayet 

bulur ve yukarıda zikrolunduğu şekilde, sahabiden nakledilen haberler ya 

onun sözü, ya fiili, yahutta takriri olmas ı  itibariyle lafız tasrihi iktiza eder. 

Ancak burada, yukar ıda zikrolunanlar ın hepsi değ il belki çoğu caridir ve her 

iki kı s ım aras ında benzerlik yönünden bir e ş itlik de ş art ko şulmamış tır. 

Bu küçük kitap, hadis ilminin bütün çe ş itlerini içine aldığı na göre, bura-

da sahabinin tarifini de zikretmek icab etmektedir: Sahabi kimdir? 

Sahabi, Hazreti Peygambere mü'min olarak mülâki olan, sahih olan gö-

rüş e göre araya irtidad devri girmi ş  olsa bile müslüman olarak ölen kimsedir. 

99 Hadis için bkz. Ebü Dâviıd, Sunen, (b5bu ker5hiyeti ş avmi yevmi'ş - şekk), I. 545; en-Ne-

s5.1, Sunen (ş ly5mu yevmi' ş - şekk), IV. 153; et-Tirmizt el-G7ni‘, (b5bu ma ca'e ft ker5hiyeti 

şavmi yevmi' ş -ş ekki), III. 70; Ibn Mace, Sunen (135bu ma ea. 'e ft ş ly5mi yevmi' ş -ş ekk), 1. 504. 
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Mülaki olmaktan maksat, mücâleset (bir arada oturmak), mümâ şat (beraber 

yürümek), birbiriyle konu ş masalar bile birinin diğ erine kavuş mas ı  gibi tabir-

lerden daha umumi manâya gelen bir kelimedir. Bu manân ın içine, ister yal-

nız başı na olsun, ister ba şkas ıyle birlikte olsun, birinin di ğ erini görmesi de 

girer. Bu bakımdan sahabinin tarifinde mülakat tabirini kullanmak, baz ıları -

nın, "sahabi Hazreti Peygamberi gören kimsedir" demelerinden daha iyidirloo. 

Çünkü görme lafz ıyle yap ılan tarif, İ bn Ummi Mektöm ve bunun gibi âmâ olan 

kimseleri sahabi olmaktan ç ıkarır; halbuki bunlar da tereddütsüz sahabeden-

dir. 

Tarifte geçen "mü'min olarak" sözünden maksat, kendileri için mülakat 

has ıl olan, fakat kâfir olduklar ı  halde Hazreti Peygambere mülakî olanlar ı  
tarifin dışı na ç ıkaran ay ırt edici bir ibaredir. "Hazreti Peygambere" delâlet 

etmek üzere kullan ılan "ona" tabiri ise, ikinci bir ayırt edici ibare olup, Hazreti 

Peygamberden ba şka Peygamberlere inanmış  olarak ona mülâki olanlar ı  
tarif d ışı na çıkarır. Ancak Hazreti Peygambere, onun Peygamber olaca ğı na 

inanıpta Peygamberlik devrine yeti ş miyenleritarif d ışı na ç ıkarıp çıkarmıyacağı , 

üzerinde ayr ıca durulacak bir konudur. "Müslüman olarak ölen" sözü de di ğ er 

bir ayırt edici ibaredir ve Hazreti Peygambere mü'min olarak mülaki olduk-

tan sonra irtidad eden ve bu hal üzere ölen kimseleri tarif d ışı na çıkarır. Mesela 

`Ubeydullah İbn Cab ş  ve İbn Hatal bunlardand ır. "Araya irtidad devri girmi ş  
olsa bile"sözü ile,Hazreti Peygambere mü'min olarak mülaki olmas ıyle Hazreti 

Peygamberin vefat ı  arasında irtidad edip sonradan tekrar müslüman olanlar 

kasdedilmiş tir Bu gibi kimseler, ister Hazreti Peygamberin hayat ında islam'a 

dönsünler, ister ikinci defa ona mülaki olsunlar, ister olmas ınlar, bunlar için 

sohbet ismi bakidir. "Sahili olan görü ş e göre" sözü ise, bu meseledeki ihtilafa 

i ş aret olup ı o ı , E ş 'as İbn Kays' ın hikayesi bu görü ş üp doğ ruluğuna delâlet eder. 

Bu zat, irtidad eden kimselerdendi. Ebn Bekr e ş -şı ddiVa esir olarak getiril- 

100 İ bnu's-Ş alillı  ve ona tâbi olan en-Nevevt'ye göre sahabi ismi "Hazreti Peygamberi 
gören her müslüman"a ı tlak olunur ve bu tarif, yine her iki müellife göre muhaddisler aras ı nda 
marüf ve me şhür olan tariftir. Ancak İbn Hacer'in de belirtti ğ i gibi, âmâ olduklar ı  için Hazreti 
Peygamberi göremiyen fakat onunla konu ş an ve devamlı  olarak beraber bulunan müslümanlar 
vardır ve sahabi olduklar ı  tereddütsüz kabul edilmi ş tir. Yahut müslüman olmadan önce onu 
gören fakat vefatından sonra müslüman olanlar vard ır. Yahut Hazreti Peygamberi vefat ından 
sonra fakat defninden önce görenler vard ır. Yahutta nübüvvetinden önce görüp ondan sonra 
hiç görmiyenler vard ır. Bütün bunlar gözönünde bulundurulursa, Hazreti Peygamberi çe ş itli 
şekillerde gören kimselerin sahabeden say ı lıp sayı lmadıklarım şüpheden uzak bir ş ekilde orta-
ya koyacak kusursuz bir tarifin yap ılması  gerektiğ i açıkça anla şı lmaktad ır. 

101 Müslüman olarak Hazreti Peygamberi gördükten sonra irtidad eden ve sonra tekrar 
müslüman olan kimselerin sahabi say ıhp sayı lm ıyacakları  hakkındaki ihtilâfa el-lrük1 de i ş a-
ret eder ve e ş -Ş âfi`i ile Ebü lianIfe'den "irtidadm amelleri yok etti ğ ine" dair kesin hüküm ve 
nass bulunduğunu belirterek şöyle der: " Şüphesiz irtidad ilk sohbeti yokeder. Nitekim Rurra 
İ bn Meysere ve el-E ş 'aş  İ bn Ruys, bu ş ekilde sahabi vasfım yitirmi ş  kimselerdendir. Fakat bir 
kimse, Hazreti Peygamberin hayat ında tekrar müslüman olursa yine sahabi say ılmasında hiç 
mahzur yoktur". (Es-Suyüti, s. 396). 
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miş  ve onun eliyle İ slâm'a dönmü ş tü. Ehil Bekr de onun islâm'a giri ş ini kabul 

ederek k ız karde ş iyle evlendirdi. Bundan sonra hiç kimse onu sahabi olarak 

zikretmekten ve hadislerini musr ıed ve diğer eserlerde nakletmekten geri kal-

mad ı . 

Hazreti Peygamberle dâima beraber bulunan, onunla .harplere giren 

veya sancağı  altında ş ehid edilen sahabilerin, onunla daima beraber bulun-

mıyan, onunla birlikte harplere i ş tirak etmiyen, onunla az konu ş an, az yürü-

yen, yahut onu uzaktan gören, yahutta sadece çocuklu ğ unda gören saha-

bilere üstün olduklar ına şüphe yoktur. Her ne kadar sohbet şerefi, hepsi 

için ve hattâ rivayet yönünden Hazreti Peygamberden hiç hadis i ş itmiyen 

ve hadisleri mursel olan kimseler için has ıl olsa bile, birincileri diğ erlerinden 

üstündür. Bununla beraber ru'yet (görme) ş erefine naili olmalar ı  dolay ı sıyle 

hepsi de sahabeden say ıhr"2 . 

Bir kimsenin sahabi olduğu tevatür ve istifâza, yahut ş öhret yoluyle 

bilindiğ i gibi, diğ er baz ı  sahabenin veya baz ı  güvenilir tabi'ann ıa haberleriyle 

de bilinir Yahutta sahabi, bizzat kendisinin sahabi oldu ğunu beyan eder; 

ancak onun bu iddias ı  imkan dahilinde olduğu zaman muteberdir " 3 . Şu var ki, 

hadisçilerden bir gurup, bunu, "ben adil bir ki ş iyim" diyen kimsenin iddias ına 

benzeterek tereddütle kar şı lamış lardır. Bu tereddüt ise, üzerinde ayr ıca du-

rulmas ı  gereken bir konudur. 

Makii` 

İ snad, sahabide son bulduğu gibi, bazan da tabi`ide son bulur. Tabi`i, 

yukarıda zikrolunan sahabiye mülaki olan kimsedir. Ş u var ki bu ş artlar, 

iman hariç, mülakata taalluk eden ve mülakatla birlikte zikrolunan di ğ er 

102 Sahabiler, müslümanlar ın en hayırlı  ve en faziletli nesli olarak kabul edilmi ş lerdir. 

"Siz insanlar için meydana ç ıkarı lmış  en hay ırl ı  ümmetsiniz" 'Imrön, 110), "Biz sizi, 

insanlara hidayet rehberi olman ı z için hak yolda giden bir ümmet yapt ık" (Bakara, 143) ve 

"Muhammed Allah'ın Rasıllüdür; onunla beraber bulunanlar, kâfirlere kar şı  sert, birbirlerine 

merhametlidirler" (Feth, 29) meâlindeki ayetler, sahabenin bu üstünlü ğüne şehadet etti ğ i 

gibi, Hazreti Peygamber de "ashab ıma sövmeyiniz. Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a ka-

sem ederim ki, içimizden biri, Uhud da ğı  kadar alt ın infak etse, yine onlar ın dengi hatta yar ı sı  

kadar bile olamaz" hadisiyle (el-Butiari, IV. 195; Muslim IV. 1967, hadIa No. 221-222) bu nes-

lin mevkiini açık bir şekilde ortaya koymu ş tur. 

103 Hazreti Peygamber hayat ının sonlarına do ğ ru bir yats ı  namaz ını  müteakip cemaata 

"o geceden 100 sene sonra yer yüzünde bu nesilden tek bir ki ş inin kalmıyacağı m" haber ver-

miş ti. (Hadis için bkz. Muslim, ş al.4, IV. 1965, hadis No. 217). Bu hadise istinaden yüz seneyi 

mütecâviz zaman içinde her hangi bir kimsenin sahabi oldu ğunu söylemesi halinde onun sözü-

ne itibar edilmemi ş , ancak bu, imkân dâhilinde oldu ğu ve sahabi oldu ğunu söyliyen kimsenin 

adaletine kesinlikle güvenildi ğ i zaman sözü kabul edilmi ş tir. 

77 



hususlard ır; iman bunların dışı ndad ır ve sadece Hazreti Peygambere mahsus-

tur. Tâbi`inin tarifinde muteber olan görü ş  bu olmakla beraber, baz ı  kimseler 

bu görü ş e muhalefet etmi ş ler ve tâbi`inin, sahabiyle uzun müddet beraber 

bulunmas ını  yahut hadis semâ' ının sıhhatini, yahutta temyiz için gerekli ya ş  
haddine eri ş miş  bulunmas ını  ş art koş muş lardır. 

Burada, sahabe ile tâbrûn aras ında bir tabaka daha vard ır ki, bunla-

rın sahabe ve tâbründan hangisine ilhak edilmeleri hususunda görü ş  ayrılığı  

mevcuttur. Mulıctram denilen bu kimseler, hem câhiliye, hem de İ slam de-

virlerini idrak etmi ş ler, fakat Hazreti Peygamberi görmemi ş lerdir. İbn `Abdi'l-

Barr bunlar ı  sahabeden addetmi ş , `Iyüi ve diğer baz ı  kimseler de, 

İbn `Abdi'l-Barr' ın bunlara sahabe dedi ğ ini ileri sürmü ş lerdir. Ancak onlar ın 

bu iddiaları  , münaka ş aya değ er bir konudur; zira İbn `Abdi'l-Barr, kitabm ın 

mukaddimesinde birinci as ırda ya ş amış  olanları  bir araya toplamak ve hepsini 

de ş âmil olmak üzere, bunlar aras ında mulıairamlar ı  da zikretti ğ ini açıkça 

belirtmi ş tir. Gerçek olan ş udur ki, muhairamlar, meselâ en-Necâ ş l gibi her 

hangi birinin Hazreti Peygamber devrinde müslüman oldu ğu bilinsin veya 

bilinmesin, hepsi de kibar- ı  tâbrinden say ıhr. Bununla beraber mirac gecesi, 

Hazreti Peygambere yeryüzünde bulunan kimselerin hepsinin ke şfedilmiş  ol-

duğu ve Hazreti Peygamberin onlar ın hepsini gördü ğü sabit bulunursa, onun 

hayat ında mü'min olan kimselerin, ona mülâki olmasalar bile, onun taraf ın-

dan gürül/I:M§ olmalar ı  itibariyle sahabeden say ılmaları  mümkün olur. 

İş te, isnadla ilgili olarak zikretti ğ imiz bu tamamlay ı cı  bilgiden sonra 

diyebiliriz ki: Yukar ıda zikri geçen üç kıs ı mdan birincisine, yani ister mutta-

sıl ister munkatı  olsun isnadın sonu Hazreti Peygamberde nihayet bulan 

hadise merfü`, ikincisine yani sonu sahabide nihayet bulan hadise merklif, 
üçüncüsünde, yani tâbi`ide nihayet bulan hadise de malcta` denilmiş tir. Keza 

tâbi`iden sonraki tâbi`ut-tâbi`i ve daha sonraki tabakalarda son bulmas ı  
halinde de, yine tâbi`ide son bulan isnâd gibi maletü` ismini alır. Bunlar hakkın-

da mevidıf tabirinin kullanılmas ı  da mümkün olmakla beraber, bu kullaru ş  
sadece "fulan üzerinde mevkör ,:r919 v y9,. denilmesi halinde doğ ru 

olur. 

Bu açıklama ile, malst ıV ve munkat ı ` aras ındaki ıst ılahla ilgili fark da be-

lirmi ş  olmaktad ır. Municatı `, daha önce de zikrolundu ğu gibi, isnada mütealhk 

bahislerdendir. Maletü` ise, biraz önce görüldüğü gibi metinle ilgilidir. Baz ıları  
da malq ıi` ve munisattı ` hazan ayn ı  şeyler hakk ında kullanmış lard ır; ancak bu, 

kelimelerin sadece lugat yönünden kullan ı lışı dır. 

Hadisçiler aras ında bu son iki ş ekle, yani mevkfıf ve maktu'a eser de de-

nilmiş tir. 
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Musned 

Hadisçilerin hâzci hadisun musnedun (bu musned bir hadistir) söziin-

de geçen musned tabiri, zâhiri muttas ıl bir isnadla gelen sahabi merfâ'una 

delâlet eder. Bu tarifte kulland ığı mı z merfâ tabiri cins, sahabi tabiri ise fasl 

makamında olup, bununla, tâbi`inin veya daha sonrakilerin Icâle Rasulu'llah 

(S.A.) diyerek ref ettikleri hadis ş ekli tarifin d ışı na çıkarılmış tır; çünkü tâbii-

nin ref ettiğ i hadis mursel, diğerlerinin ki ise mu` Zal veya mu'allalaı r. Mus-

nedin tarifinde kulland ığı mız zâhiri inuttastl ibaresiyle de, zâhirinde inkıta 

bulunan hadisler tarif d ışı nda kalır Şu var ki, mursel-i hafi gibi ittisal ve in-

kıta ihtimali olan hadis bu tarife dâhildir. Ancak kendisinde gerçek ittisal 

bulunan hadisin tarifte yer almas ı , ihtimale nisbetle daha kuvvetlidir. 

Tarifte ittisalin zâhir lafz ıyle takyid edilmesinden, mudellisin ve şeyhine 

mülâki olup olmadığı  tesbit edilemiyen muâs ırm an'anesi gibi gizli olan ink ı -

ta`m, hadisi musned olmaktan ç ıkarmıyaca ğı  anla şı lır. Nitekim musned ha-

disleri ihrac eden imamlar ın ittifakı , tarifini verdiğ imiz bu hadis şekli üzerinde 

olmuş tur. 

Musned'in bu tarifi, ayni zamanda el-Hâkim'in yapt ığı  tarife de uygundur. 

El-Wikim'e göre musned, muhaddisin, semâ' ı  zâhir olarak bir ş eyhten, keza 

bu ş eyhin de kendi ş eyhinden olmak üzere sahabiye ve Hazreti Peygambere 

kadar muttas ıl bir ş ekilde rivayet etti ğ i hadistir'". 

El-Hatib de musnedi muttas ıl lafz ıyle tarif etmi ş tir. Bu tarife göre, 

mevkâf hadis muttas ıl bir senedle geldiğ i zaman musned olur. Şu var ki el- 

muttas ıl senedli mevkâfun nâdiren geldi ğ ini de beyan etmi ş tir°". 

ibn `Abdi'l-Barr ise, musnedin merfâ oldu ğunu söylemekle daha uzak bir 

tarif yapmış  ve isnada hiç iltifat etmemi ş tir. Ona göre isnad ister mursel 

olsun, ister mu' ial veya munkat ı  olsun, hadisin metni merfii olduğu zaman 

bu hadis musneddir. Ancak ondan ba şka bu görü ş e sâhip olan kimse yoktur. 

`Ak ve Nâzil isnadlar 

Bir hadisin isnad ını  te şkil eden râvi say ı sı , aynı  hadise ait diğ er bir isnad ın 

râvi sayı sına nisbetle az olursa, bu az râvi ile isnad, ya Hazreti Peygamberde 

nihayet bulur; yahutta Şube, Mâlik, Sufyân, e ş -Ş âfi`i, el-BulAri, Muslim ve 

104 El-Bökim'in musnedle ilgili tarifi için bkz. Mdrifetu 	 s. 17. 

105 El-Batibul-Bağdödrye göre musned, rövisinden senedin son buldu ğu yere kadar mut-

tasıl olan hadistir. Bundan anla şı lıyor ki, el-ljatib, musned için hadisin merfti olmas ını  ş art 

ko şmamış tır. (E1-1-Jatib'in tarifi için bkz. s. 21.) 
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benzerleri gibi hafıza, zabt, fıkıh ve tasnif yönünden tercihi gerektiren yük-
sek sıfat sahibi hadis imamlar ından birinde nihayet bulur. Birincisine, yani 

Hazreti Peygamberde nihayet bulan isnada `uluvv-i mutlak denir. 

Uluv, senedin sahih olmas ıyle birle ş irse, bu iki yüksek vasfa sahip isnadla 

gelen hadis, s ıhhat yönünden en üstün mertebededir. Hadis mevza olmamakla 

beraber sahih vasfma sâhip de ğ ilse isnadda uluv vasfı  yine bakidir; ancak 

mevzû olan hadisin isnad ına uluv ı tlakı  yersizdir ve bu, ma`döm (olmayan bir 

ş ey) gibidir. 

İ snadm, me şhur imamlardan birinde nihayet bulan ikinci ş ekline de 

`uluvv-i nisbf, denilmi ş tir. Bu ş ekil, mezkör imanadan isnad ın sonuna kadar 

say ı sı  çok olsa bile, bu imama kadar olan ravi say ı s ı  az olan bir isnad ş ekli-

dir. 

Muahhar hadisçiler aras ında uluvv-i isnada o kadar büyük ra ğbet ol-

muştur ki, bunlardan ço ğu, uluv ad ına ondan daha mühim ş eylerle me ş gul 

olmayı  bile ihmal etmi ş lerdir. Halbuki uluv, s ıhhata daha yak ın ve hatas ı  
daha az olmas ı  dolayı sıyle ra ğbete de ğer bir ş eydir. Çünkü isnad ı  te şkil eden 

her bir râvinin, rivayetinde hata yapmas ı  ihtimali yok de ğ ildir. Bir hadisin 

rivayetinde vas ıta ne kadar çok ve sened ne kadar uzun olursa, hata ihtimali 

de o kadar çok olur; fakat ricali az, dolay ı sıyle senedi de k ısa olan hadiste 

hata ihtimali yine o nisbette azd ı r. Ş u var ki, uluvvün mukabili olan nüzölde, 

ravilerinin daha güvenilir, yahut daha haf ız, yahut daha fakih olmalar ı , 

yahutta ittisalin daha aç ık olmas ı  dolayı sıyle uluvve nisbetle üstün bir mezi-

yet bulunursa, nüzölün daha üstün oldu ğunda şüphe ve tereddüde mahal 

kalmaz 

Fakat bir kime, me ş akkati gerektiren ara ş t ırmanın çokluğu dolayı sıyle 

sevabm ın da büyük olaca ğı nı  düş ünerek mutlak rıüzülü tercih edecek olursa, 

bu tercih, hadisin s ıhhat ve zafiyetiyle ilgisi olm ıyan bir tercih olur. 

Uluvv-i nisbinin çe ş itli ş ekilleri vard ır ve bunlardan biri muvCıfaldı ttı r. 

Muvafakat, musann ıflardan birinin ş eyhine, o musanmfa ula ş an yolla değ il 

bir ba şka yolla ula ş maktır Mesela el-Bulı ari, Kuteybe tarik ıyle Malik'ten bir-

hadis rivayet etmi ş tir Biz, el-Buhara tarik ıyle bu hadisi rivayet etmiş  olsak, 

bizimle Kuteybe aras ında sekiz ravi bulunacakt ı . Halbuki, aynı  hadisi, el-

Butı ari tarik ıyle değ il de Ebul-`Abbas es-Serrac tarik ıyle rivayet etti ğ imizde, 

bizimle Kuteybe aras ında yedi ravi bulunur. İş te bu rivayette, bizim için el-

Butı arryle beraber onun ş eyhinde muvafakat hasil olmu ş tur; ayn ı  zamanda 

bizim isnadımız, el-Bulıarrye ula ş an isnada nisbetle alidir. 

Uluvv-i nisbinin diğer bir ş ekli bedeldir. Bedel, musann ıfın ş eyhinin ş ey-

hine aynı  ş ekilde ula ş maktır. Yani daha önce zikri geçen isnadda, bir ba şka 
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tarikla, mesela el-Ka`nabi vas ıtas ıyle Malik'e varan aym hadisin isnadı  
vaki olsa, el-Ka`nabi bu isnadda Kuteybe'den bedel olur. Muvafakat ve be-

delde, çok defa uluvve yak ın oldukları  zaman itibar ederler. Aksi halde, 

baza ıa muvafakat ve bedel isimleri uluvsüz vaki olur. 

Uluvv-i nisbinin bir ba şka ş ekli de mustivat, yahut isnadm, sonuna kadar, 

ravi sayı sının musannıflardan birinin isnad ındaki ravi say ısına e ş it olmasıdır. 
Mesela en-Nesa'i bir hadis rivayet eder ve onunla Hazreti Peygamber aras ında 

onbir ravi vard ır. Aynı  hadis, Hazreti Peygambere ula ş an bir ba şka isnadla 

bize gelir ve bu isnadda bizimle Hazreti Peygamber aras ında da onbir ravi 

vard ır. Bu suretle, en-Nesa'iye has bir isnadm âlî mertebede bulunmas ını  
mülâhaza etmeksizin, ravi say ısı  bakımından en-Nesa'i ile aram ızda musavat 

vardır, denir. 

Uluvv-i nisbinin bir ba ş ka ş ekli mu ş Cıfaltadı r. Bu, yukarıda aç ı klandığı  

ş ekilde, musannıfın tilmizi (talebesi) ile olan musavatt ır. Musafaha denilmesi, 

karşı laşan iki ki ş i aras ında çok defa musafaha yap ılmas ının adet olmas ı  
yönündendir. Biz, yukar ıda zikredilen misalde sanki en-Nesa'i ile kar şı laşmış  
ve musafaha etmi ş  olduk. 

Uluvvun yukar ıda mezkör k ıs ımlarıyle birlikte mukabili olan isnad 

ş ekline niiilı l denir ve uluv kı sımlarından her biri nüzölün k ısımlarmdan 

birine tekabül eder. Bununla beraber baz ı  kimseler, buna muhalif olarak 

uluvvun, nüzüle tabi olmaks ı zın vaki olduğunu ileri sürmü ş lerdir. 
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HADIS RÂVİ LER İ  VE Rİ VAYET Ş EK İ LLER İ  

Rivtıyetu'l-Cı lcran, Mudebbec 

Râvi ile kendisinden hadis rivayet etti ğ i kimse, ya ş  ve mülâkât gibi 

rivayete mütealhk meselelerde birle şirlerse, bu k ısma riviiyetu'l-cdpyIn (aynı  
ya ş ta olan kimselerin rivayeti) denir. Akran olan râvi ile ş eyhi birbirinden 

rivayet ederlerse, bu da mudebbec ismini alır'". Mudebbec akrana nisbetle 

daha kös bir manâya sâhiptir. Bu bak ımdan her mudebbec akran oldu ğu hal-

de, her akran mudebbec de ğ ildir. Ed-DörakutnI. mudebbecle, Ebu' ş -Seyh 

el-I şbahöni de akranla ilgili birer kitap tasnif etmi ş lerdir. 

Ancak ş eyh, talebesinden hadis rivayet etti ğ i zaman -ki bu durumda 

her ikisi de birbirinden hadis almış  olmaktadır - buna mudebbec denilip 

denilmiyeceğ i münaka ş a edilebilir; fakat zâhir olan şudur ki, bu kı s ım 

mudebbec değ il , ıbüyüklerin küçüklerden rivayeti k ısmına girer. 

"Tedbic" kelimesi, yüzün iki yan ı  manas ında dibtıce'den ahrımış tırw7. 

Buna göre, râvi ve ş eyhin iki yönden birbirine e ş it olması  iktiza eder. Bu husus 

gözönünde bulundurulursa, ya şça büyük olan şeyhin, küçük olan talebesin-

den rivayeti bu k ısma girmez. 

106 İ bnu's- Ş alalı 'a göre de mudebbec, aynı  ya şlarda olan iki ravinin birbirinden hadis 

nakletmesidir. Mesela sahabeden '71.i ş e ile Ebü Hurayra gibi ki, bazan `A.i şe Ebü Hurayra'dan, 

bazan da Ebtiı . Hurayra `Ai ş e'den rivayet etmi ş tir. Keza tabi'ilndan ez-Zuhri ile 'Omer ibn 

`Abdi'l-'Aziz'in, etba'ut-tabi'inden Malik ile el-Evza`inin, ve daha sonrakilerden Ahmed Ibn 

Hanbel ile 'Alt İ bıau'l-Medini'nin birbirlerinden rivayetleri mudebbec ismini al ır (`U/aınu'i-lıudiş , 

s. 278). Fakat el-qraki, İ bnu' ş -Ş alalı 'm kitabına yazdığı  et-Takyid'inde bu tarife itiraz eder ve İ b-

nu' ş -Ş alah' ın bunu el-ljakim'den aynen ald ığı m ve el-Hakim'in de "baz ı  şeyhlerinden" neklettiğ ini 

söyler. EVIrakrye göre bu "baz ı  ş eyhler" den maksat ed-Darakutni'dir. Ed-Darakutnt 

in şeyhi olduğu gibi mudebbec ismini ilk defa kullanan ve yine bu isimde bir de kitap telif eden 

kimsedir Ne var ki ed-Darakutnt, bu kitapta, rivayetin mudebbec olmas ı  için iki 'iyinin karin 

olmasını , yani aynı  yaş larda bulunmas ını  ş art ko şmamış tır. Buna göre, kelimenin tarifiyle ilgi-

li farklı  görüşün, sadece el-Hakim cihetinden ileri geldi ğ i anlaşı lmaktad ır. (El-'Iraki, et-Takyid 

(`UlCımu'l4adis şerhi), s. 290-291). 

107 El-lraki'ye göre bu çe ş it rivayete mudebbec denilmesinin sebebi onun husnü (güzelli ğ i) 

dolayı sıyledir. Çünkü lugat yönünden mudebbec, müzeyyen demektir. Nitekim debc, nakış  ve 
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RivCıyetu'l-ekcibir ani'ş -ş ağVir 

Ravi, ya ş ça yahut mülakat veya miktar yönünden kendinden a ş ağı  olan 
bir kimseden hadis rivayat ederse, bu, rivayetul-ekabir 

(büyüklerin küçüklerden rivayeti) denilen k ısmı  te şkil eder. 

Rive-tyetu'l -Ctidt" 

"Babalar ın oğullardan rivayeti" denilen bu k ısım da "büyüklerin küçük-

lerden rivayeti" denilen k ı s ım cümlesindendir. Ancak gerek bu k ı sım ve gerekse 

sahabenin tabi'andan ve şeyhin talebesinden rivayeti büyüklerin küçükler-

den rivayetlerine nisbetle daha husüsi bir mahiyet arzeder. Bu çe ş it rivayetle-

rin aksi, yani küçüklerin büyüklerden rivayeti hadis rivayetinde as ıl yol 

olması  dolay ısıyle diğ erlerinden daha çoktur. 

Zikrettiğ imiz bu kı sımların bilinmesindeki fayda, ravilerin derecelerini 

birbirinden ayırmak ve her birini kendi derecesine indirmektir. El-ljatibu'l-

Bağdadi., babalar ın oğullarındarı  rivayetiyle ilgili bir kitap tasnif ve sahabenin 

tabi'andan rivayetine de ayr ıca küçük bir cüz tahsis etmi ş tir. Müteahh ırandan 

Hafı z Ş alahu'd-Din eVAla'i ise, babas ı  ve ceddi vas ıtas ıyle Hazreti Peygam-

berden rivayet edenleri büyük bir cild içinde toplam ış  ve bunlar ı  kı s ımlara 

ayırmış tır. Bu kısımlardan biri, isnadda geçen Can ceddihi ibaresindeki zami-

rin raviye râci oldu ğu kimselere aittir. Di ğ er bir kı sımda ise, mezkar zamirin 

ravinin babas ına râci oldu ğu kimseleri zikretmi ş , bunları  beyanla her birini 

tahkik etmi ş , tercemesini verdiğ i kimselerin rivayetlerinden örnek olarak 

birer hadis vermi ş tir. Biz, bu kitab ı  hulâsa ile daha bir çok râvi tercemesi 

ilave ettik. Mezkar kitapta yer alan rivayetlerin ço ğu, babadan on dört bat ılı  
ecdada kadar teselsül etmektedir. 

tezyln manâsma gelir. Kelime fârisrden muarrebtir. Dtbacetu'l-vech denildiğ i zaman yüzün 

görünüşündeki güzellik anla şı lır İ bn Mes'fı dun, I-Javaınimi dibctcu'l-Kur'ün olarak isimlendir-

mesi bundand ır. Buna göre, mudebbecin bu manâdan geldi ğ i kabul edilirse, isnâdda iki karinin 

veya biri büyük diğeri küçük iki râvinin birleşmesi, çok defa ikisinin de, veya yalnız birinin 

âlim ve hafız olması  halinde v-ukubulduğu için, bu vas ıflar dolayı sıyle âli veya nâzil olan ba şka 

isnâdlardan vazgeçilmesi mümkün olur. Bu ise, mudebbec dedi ğ imiz ve tercih etti ğ imiz isnâd 

için bir tez -yin ve tahsin vesilesidir. Meselâ Yahya İbn Ma`in'in Ahmed İbn 1-Janberden ve 

Ahmed İ bn Ijanberin de Yaltyâ İ bn Ma'in'den rivayeti böyledir. Akranlarm rivayeti çok defa 

bilgileriyle temayüz etmi ş  ilim ehli aras ında görülür. Bununla beraber, mudebbecin, bunun 

tamamiyle z ıddı  olan bir manâya da delâlet etti ğ i ileri sürülebilir. Eğer mudebbecte yer alan 

iki karlı' aynı  tabakadan ve ayn ı  dereceden olursa, birbirine benzeyen iki yana ğa te ş bih edilir 

ve bunlara "dibilbâcetün" denir. Bu takdirde mana, el-I-Jükim ve İbnu' ş -Ş alüh' ın mudebbeci iki 

karinle takyid etmelerindeki sebebi aç ıklamış  olur; çünkü bununla isnâd nâzil olur ve isnüd ın nü-

zûlü dolayısıyle mudebbec olarak isimlendirilmesi ihtimali ortaya ç ıkar. Bu takdirde mudebbec, 

isnâd için bir medih alâmeti olmaktan ziyade zemme delâlet eden bir isim olur. Nitekim bu ma-

nâda raculun mudebbecun denir ki çirkin yüzlü manâsma gelir. (El-'IrülF1, et- Takyid 
s. 291). 
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ScIb ıb ve L ıIbı le 

İki râvi bir ş eyhten rivayet etmek hususunda birle ş ir ve sonra ikisinden 

birinin ölümü diğ erinden önce olursa, bu k ısma da sc-ı b ı l.ı  ve kibı le adı  verilmiş -

tir. Bizim bildiğ imize göre, ölümün vaki olduğu iki ravi arasındaki en uzun 

müddet 150 senedir. Bu da: Haf ız es-Silefi'den, şeyhlerinden biri olan EM 

`Ali el-Burclani., büyüklerin küçüklerden rivayeti kabilinden hadis i ş itmiş  ve 

rivayet etmi ş , Hicretin 500. senesi ba ş larında da ölmü ş tür. Es-Silefi'nin hadis 

sema` ındaki son talebesi, torunu Ebu'l-Kas ım `Abdurrahman İbn Mekki 

olmuş tur. Bunun vefat ı  ise 650 senesine tesadüf eder. Bu sutetle, Es-Silefi'den 

rivayet eden iki ravinin vefatlar ı  aras ında 150 senelik bir zaman fark ı  meyda-
na gelmi ş  olur. 

Bunun daha eski bir misali de şudur: El-BulAri, talebesi Ebu'l-`Abbas 

es-Serrac'tan târih ve di ğer baz ı  şeyler rivayet etmi ş  ve 256 senesinde ölmüş -

tür. Es-Serrac'tan sema ile rivayet edenlerin sonuncusu ise, Ehu'l-Huseyn 

el-Haffart ır ve 393 senesinde vefat etmi ş tir. 
Bir ş eyhten rivayette i ş tirak eden iki ravinin vefatlar ı  arasında bu kadar 

uzun müddet bulunmasının sebebi, kendisinden hadis i ş itilen ş eyhin, raviler-

den birinin ölümünden sonra daha uzun müddet ya şaması dır. Öyle ki, baz ı  
küçük ya ş taki kimseler de ondan hadis i şitir ve uzun müddet ya şarlar. Bu 

suretle ş eyhin, ilk ravinin vefat ından sonra hayatta geçirdi ğ i müddet ile ikin-

ci ravinin ölümüne kadar geçen zaman ın toplamından, iki ravinin vefatlar ı  
aras ındaki bu uzun müddet has ıl olur. 

Muhmel 

Bir ravi, yalnız ismi, yahut bu isimle birlikte baba veya ced isimleri, 

yahutta nisbetleri ayn ı  olan iki ş eyhten rivayet eder, ve bu iki şeyh, kendile-

rine hâs bir s ıfatla birbirinden ay ırt edilemezse, ravinin iki şeyhten birine hâs 

olan yakınhğı yle muhmel anlaşı lmış  olur. Birbirinden ay ırt edilemeyen iki şey-

hin her ikisi de sika. (güvenilir) kimselerden olursa, ay ırt edilememeleri bir 

mahzur te şkil etmez; çünkü maksat kendisinden hadis al ınan kimselerin sika 

olmaları dır. Mesela el-Buharrnin Ahmed tarik ıyle İbn Vehb'ten rivayeti bu 

kabildendir. El-Buhari, Alımed'i gayr-i mensab olarak zikretmi ş tir. Bu şah ıs, 

ya Ahmed İbn ş alih'tır; ya da Ahmed İbn Isa'dır. Keza, yine gayr-i mens ılb 

olarak Muhammed tarik ıyle ırakhlardan rivayeti de böyledir. Muhammed, ya 

Muhammed İbn Selam'dır; yahutta Muhammed İbn Yahya ez-Zuhli'dir. Bu 

çe ş it isimleri, el-Buhari üzerine yazd ığı mız şerhin mukaddimesinde zikrettik. 

Bunlar aras ında tam bir ayırım yapmak isteyen kimselerin, râvinin iki şeyhten 

birine olan yakmliğı nı  bilmeleri gerekir. Bu, yak ınlıkla da anla şı lmaz, veya 

şeyhler ayırt edilemez, yahut ravinin her iki ş eyhle de yak ınlığı  bulunursa, 

müşkilin halli güçle ş ir; bu takdirde ay ırımı  mümkin kılacak kuvvetli zan ve 
karinelere müracaat edilir. 
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Bir râvi şeyhten bir hadis rivayet eder, fakat şeyh bu hadisi, "benim 

üzerime yalan söyledi" veya "bunu ben rivayet etmedim" diyerek, yahutta 

buna benzer sözler ileri sürerek kesin bir dille inkar ederse, bu hadis, 

ş eyh ve raviden birinin bu meselede yalan söylemi ş  olması  ihtimaliyle redde-

dilir. Fakat bu hadise, aralarmdalci bu ihtilaf ve z ıddıyet dolayı sıyle her han-

gi birinin kadhım gerektirmez. 

Ancak, şeyhin hadisi inkarı , "bunu hatırlamıyorum" yahut "bilmiyorum" 

ş eklinde ihtimal yoluyle olursa, sahih olan görü ş e göre, bu hadis kabul edilir 

Çünkü bu ihtimal, ş eyhin hadisi rivayet etti ğ ini unuttuğuna delâlet eder. 

Bununla beraber baz ı  kimseler, bu hadisin kabul edilemiyece ğ ini ileri 

sürmüş lerdir; çünkü, bunlara göre, hadisin isbatmda fer, asla tabidir. E ğer 

asıl, hadisi isbat ederse, fer'in rivayeti de isbat olunur. Bu, nefiyde de fer'in 

asla tabi olmas ını  gerektirir 108. Ancak bu görüş  , baz ıları  tarafından itirazla 

takip olunmuş tur. Bunlara göre fer'in adaleti onun do ğ ruluğunu gerektirir. 

Aslın hadisi bilmemesi, fer'in do ğ ruluğunu nefyetmez; ayn ı  zamanda onu 

kesin dille isbat eden, ihtimal üzere nefyedenden önce gelir. Bu meselenin 

şehadetle k ıyası  fâsiddir; çünkü fer'in şehadeti, ashn şehadeti üzerindeki 

kudretine ra ğmen dinlenmez. Halbuki rivayet bunun aksinedir ve aralar ında 

fark vard ır. 

Ed-Darakutni, bu konu ile ilgili olarak Men baddeşe ve nesiye adlı  bir kitap 

tasnif etmi ş tir. Bu kitapta, yukarıda mezkür sahib görü ş ü takviye eden de-

liller mevcuttur. Bu delillerden anla şı ldığ ma göre, hadis rivayet eden bir çok 

kimse, rivayet ettikleri hadisler, kendilerine arzedilince bunlar ı  hatırlamamak-

ta, fakat kendilerinden rivayet eden râvilere itimadlar ı  dolayısıyle, o hadisleri 

râvileri tarikıyle yine kendilerinden rivayet etmektedirler. Suheyl İbn Ebi 

Salih'ın babasuı.dan, onun da Ebü Hurayradan merfû olarak rivayet etti ğ i 

ş alid ve yemin k ıssasıyle ilgili hadisi bunlardandır. 'Abdu'l-`Aziz İbn Muham-

med ed-Diraverdi der ki: Bu hadisi bana Rabia İbn Ebi `Abdirralıman, Su-

heyl'den rivayet etmi ş ti. Bir gün Suheyl'le kar şı laş tım ve ona bu hadisi sor-

dum, bilemedi. Bunun üzerine ona "Rabra, hadisi senden bana bu şekilde 

rivayet etti" dedim. Bundan sonra Suheyl ayn ı  hadisi rivayet ederken ş öyle 

demeğe baş ladı : 4.! ,31 JI "Rabra, hadisi benden 

bana rivayet etti; ona da ben babamdan rivayet ettim". Bunun benzerleri 

pek çoktur. 

108 Burada bahis konusu edilen as ıl, ş eyh, fer` ise o şeyhten hadisi rivayet eden râvidir. 

Asıl olan şeyh kendi hadisini inkar ederse bu hadis, fer' olan ve şeyhten rivayet eden râvi tara-

fı ndan isbat edilemez; çünkü Ler' asla, yani râvi şeyhe tâbidir. 
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Muselsel 

Bayiler, her hangi bir isnadda semrtu fuldnen köle: Semi` tu fuldnen 

yahut haddesand fulönun köle: Haddesend fulönun ve bunun gibi rivayet si-

gaları  üzerinde, yahut semi` tu fuldnen yalcdlu: E şhedu bi'llahi lekad hadde-

senE fulönun gibi kavli, yahut dalı  alnd 'etki fulönun fe-et'amend temren gibi 

fili, yahutta haddeş enf, fulönun ve dlı tzun köle: Jimentu bi'l-kaderi...°° 9  

gibi hem kavli hem fili hallerde ittifak ederlerse, bu çe şit rivayetlere muselsel 

adı  verilir. Muselsel, isnada ait s ıfatlardand ır. Bu teselsül, çok defa isnadm ba-

şı ndan sonuna kadar devam etti ğ i halde, hazan da isnad ın büyük bir k ısmında 

görülür. Mesela evveliyetle muselsel olan hadiste silsile, Sufyan İbn Tycyne'de 

nihayet bulmu ş tur 1-w. Her kim mezkar hadisi sonuna kadar muselsel olarak 

rivayet ederse vehme dü ş mü ş  olur. 

Rivayet sigalarc 

Yukarıda iş aret olunan rivayet sigalar ı  sekiz mertebeden ibarettir. Birincisi 

semr tu ve haddesenr.  dir. Sonra ah bar ani, ve kar a'tu aleyhi sigaları  gelir ki bunlar 

da ikinci mertebe de yer al ırlar. I(uri' e' aleyhi ve ene esma' u sigası  üçüncü, enbe'eni, 

dördüncü, ndveleni be ş inci, şrıfehenti (icazeti ş ifahi olarak beyan) alt ınc ı , ketebe li 

(icazeti yaz ıyle beyan) yedinci ve nihayet 'an ve benzerleri ki köle, zekere, ve 

ravd gibi sema`a ve icazete yahut adem-i sema`a muhtemel olan sigalar da 

sekizinci mertebeyi te şkil ederler. 

Bu rivayet sigalarından ilk ikisi, yani semi`tu ve haddeseni lafızları , ş eyhin 

sözlerini tek ba şı na iş iten kimselere mahsustur ve bu ş ekilde alman hadis-

lerin rivayetinde bunlar ın kullanılması  daha do ğ ru olur. Tandisin, ş eyhin 

sözlerini i ş iten kimselere tahsisi hadisçiler aras ında şuyubulmuş  bir ı stılaht ır. 
Aslında tandis ile ihbar aras ında lugat yönünden hiç bir fark yoktur ve fark 

bulunduğunu iddia etmek rivayette güçlük ç ıkarmaktan ba şka bir manaya 

109 Hazreti Peygamber lâ yeeidu'Vabdu haldvete'l-l ıntıni hattrı  yu'mine bi'l-kaderi lıayrihi 

ve murrihi hadisini buyururken amentu Ilayrihi ve ş errihi hulvihi ve murrihi demiş , 

aynı  zamanda sakal ını  tutmu ş tur. Mezkür hadisi Hazreti Peygamberden rivayet eden sahabi-

den itibaren nesiller boyu bütün röviler son ibareyi söylerken sakallar ını  da tutmu şlardı •. Bu 

suretle hadis, ayn ı  ibarenin tekrar ı  ile kavli olduğu gibi, sakahn tutulmas ıyle de fiili muselsel 

olmuş tur. 

110 Evveliyetle muselsel olan hadisten maksat, rivayet olunan hadtsin, onu rivayet eden 

râvilerden her birinin ş eyhinden i ş ittiğ i ilk hadis olmas ıdır. Meselö `Anır İbnuliAş 'ın hadisle-

rinden olan ve "ba ğış layı cıları  Allah da bağış lar. Siz yeryüzündekileri ba ğış layın ki, semadaki 

de sizi bağış las ın" meâlinde rivayet edilen Rahman hadisi, Sufyön İbn `Uyeyne'den sonra rövi-

'erinin ş eyhlerinden ilk rivayet ettikleri hadis olarak tan ınmış tır. İbn Hacer'in belirtti ğ i gibi, 

evveliyetin Sufyön'dan sonra ba ş ladığı  kesindir ve her kim mezkûr hadisi Sufyön'dan sahabiye 

kadar olan isnâdda da evveliyet bulundu ğunu ileri sürerek rivayet ederse hataya dü şmüş  olur. 
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gelmez. Fakat ıst ılah manas ının yerle ş mesinden sonra kelime, örf yönünden 

hakiki bir mana kazanm ış  ve lugattaki hakiki manasm ın önüne geçmi ş tir. 
Bununla beraber bu ıstılah, ş arklı  hadisçiler aras ında şuyubulmuş , garplılarm 

çoğu ise kullanmamış lard ır. Onlara göre ihbar ve tandis ayn ı  manadad ır. 

Eğer râvi, ilk sigayı  cemi sigas ıyle kullanır ve lıaddesend fuldnun yahut 

semi`nii fulönen yaldı lu derse, bu, onun hadisi ba şkalarıyle birlikte i ş ittiğ ine 

delâlet eder. Bazan bu sigalardaki cemi nal ın azamet ve büyüklük için kul-

lanılır; ancak isnadlarda bu nadiren görülür. 

Yukarıda zikrolunan mertebelerin ilki olan semi`tu lafzı , onu rivayetinde 

kullanan ravinin, ş eyhinden sema`ma delâlet etmesi bak ı mından, rivayet 

sigalarmın en aç ığı dır; çünkü bu lafz ın bilvasıta sema`a ihtimali yoktur. Hal-

buki lıaddeseng lafz ı , hazan, icazette tedlise de ıtlak olunmu ş tur. Yine mezkiir 

sigalarm en yüksek ve en üstünü, rivayetin daha güvenilir bir ş ekilde tesbit 

ve muhafaza edildi ğ i imlâcla vaki olan ı dır. 

Alı baranf, olan üçüncü ve lsardtu `aleyhi olan dördüncü mertebedeki 

sigalar, kendi ba şı na ş eyhe okuyan kimselere aittir. E ğer ravi bunlar ı  cemi 

sigasıyle kullanır ve alıbarancl yahut Isardnd `aleyhi derse, bunlar aynen be ş in-

ci s ırada yer alan Isuri'e `aleyhi ve ene esma`u gibi bir manâya sâhip olur. 

Bundan da anla şı lıyor ki, ş eyhe okuyan kimse için Icara'tu tabirini kullanmak, 

alıbarani tabirini kullanmaktan daha iyidir; çünkü bu tabir, hal ş ekline uyan 

en açık tabirdir. 

Ş eyhe kıra'at, hadisçilerin ekseriyetine göre tahammül yollar ından biri-

dir; yani bir nevi hadis alma usülüdür. Bununla beraber Irak ehlinden baz ıları  
bu usillü benimsememi ş ler ve bu sebepten Malik ve di ğer Medine imamlarm ın 

ş iddetli muhalefetiyle kar şı laş nuş lardır. Hatta baz ıları  daha ileri giderek şeyhe 

kıra'at ı , şeyhin lafz ından sema'a tercih etmi ş lerdir. Aralarında el-Buharrnin 

de bulunduğu büyük bir cemaat ise - Bulı arinin ba ş larında nakledil-

diğ ine göre - şeyhin lafz ından semâ ile ş eyhe kıra'at ın sıhhat ve kuvvet 

yönünden aynı  olduğunu, aralar ında hiç bir fark bulunmad ığı nı  ileri sürmü ş -

lerdir. 

Enbe'eni lafzının ash olan inbii` kelimesi, lugat ve mütekaddimünun ıs-

tllalu yönünden ihbar manas ındad ır. Ancak mütekaddimiınun örfünde 'an 

lafzı  gibi icazete aittir; çünkü 'an onlara göre icazette kullan ı lır 

Mu'as ırm adanesi, yani ravinin, muas ın olan bir ş eyhten 'an fuldnin 

diyerek hadis rivayet etmesi, ravinin o hadisi ş eyhinden iş ittiğ ine hamledi-

lir. Fakat muas ır olmayanın adanesi bundan ayrıdır ve böyle bir rivayet 

ya mursel, yahutta munkat ı  olur. Bu bak ımdan adanenin sema'a hamlin-

deki ş art, muasarat ın sabit olmas ı dır. 
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Muâs ınn an'arıesi semü`a hamledilmekle beraber, mudellis olan kimse-

nin ane anesi semü`a hamledilmez. 

Bazıları  ise, muüs ınn an e anesinin semü`a hamledilebilmesi için, ş eyh 

ile ondan rivayet eden râvinin, bir defa da olsa birbirlerine mülüki olmalar ının 

sübüt bulmas ını  ş art ko ş muş lar ve bu ş artı , râvinin mursel-i hafi cinsinden 

olan diğer an'anelerinden emin olmak için ileri sürmü ş lerdir. 

el-BulAri ve di ğer baz ı  imamlann görü ş lerine uygun seçkin mezheb bu- 

dur. 

Hadisçiler, yukar ıda zikrolunan rivayet sigalar ından ş dfeheni fuldnun 

ibaresini ş ifühi olan icazete, ketebe ileyye fulCtnun ibaresini ise yaz ılı  olarak 

verilen icazete tahsis etmi ş lerdir. Mukdtebe, müteahhıründan ço ğunun ibare-

lerinde mevcut olduğu halde, mütekaddiman, bu lafz ı , ş eyhin, yaln ız icazet 

için değ il, fakat rivayetine ister izin versin ister vermesin, talebeye yazd ığı  

hadisler için de kullanm ış lard ır. 

Hadisçiler, mundvele yolu ile hadis rivayetinin s ıhhati için, munavelenin 

rivayet iznine ba ğ lı  olmas ını  ş art ko şmu ş lardır. Bu ş art ın tahakkuku ile 

munavele, rivayet izni verilen ş ahs ın tayin ve tesbitinden dolay ı  icazetin en 

yüksek çe ş itlerinden biri say ılı r. Munavelenin şekli ş eyhin, aslına, yani hadis-

lerini yazd ığı  kendi nüshas ını , yahut bu aslın yerini tutacak ba şka bir nüs-

hayı  talebeye vermesi, veya talebenin şeyhe ait bir nüsha ile ona gelmesi ve 

bu iki şekilden hangisi olursa olsun, şeyhin talebeye "bu kitap, benim fulân-

dan rivayetimdir. Sen de onu benden rivayet et" demesidir. 

Munavelenin bir ş artı  da, ş eyhin, ya kitab ı  talebeye temlik etmek, ya-

hutta talebenin onu istinsah veya kendi nüshas ıyle mukabele edebilmesi 

için ona iareten vermek suretiyle faydalanmas ım sağ lamakt ır. Fakat ş eyh, 

kitabı  verir ve hemen geri al ırsa, munâvelenin rivayet iznine ba ğ lı  en yüksek 

bir icazet şekli olduğu tebeyyün etmez. Bununla beraber bu munâvelenin, 

ş eyhin muayyen bir kitab ın rivayeti için rivayet keyfiyetini de tayin ederek 

icazet vermesinden ibaret olan muayyen icazet (icazet-i muayyene) üzerinde 

bir meziyyeti vard ır. 

Munâvele izinden hüli olduğu, yani ş eyh talebeye bir kitap veripte "bu 

kitab ı  benden rivayet et; bunun için sana izin verdim" deme di ğ i zaman, ekseri-

yet nazar ında bu mun âvele ile rivayet muteber de ğ ildir. Fakat bunun muteber 

olduğu görüşünde bulunan kimseler, ş eyhin talebeye bu çe ş it bir munâvele 

ile kitap vermesinin, bu kitab ın bir beldeden diğ er beldeye gönderilmesi mahi-

yetinde olduğu kanaat ındadı rlar. Nitekim imamlardan bir cemaat, rivayeti 

izne ba ğ lı  olmasa bile, bu çe ş it munâvelede mevcut bir karineyle iktifa 
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aderek, mücerred kitabetle rivayetin s ıhhatine zâhib olmu şlardır. Bizim 

nazar ımızda da, ş eyhin, kitabı  talebeye elden vermesiyle, ona, bir yerden di ğ er 

bir yere göndermesi aras ında, her iki şekilde de izin bulunmadıkça, kuvvetli 

bir fark yoktur. 

Hadisçiler, munâvelede oldu ğu gibi vidide ile rivayette de izni ş art ko ş -

muş lard ır. Vicâcle, bir kimsenin, yazar ım tanıdığı  hatla yaz ılmış  bir kitap 

bulmas ı  ve bu kitab ın içindekileri "fulan ın hatt ıyle buldum" diyerek rivayet 

etmesidir. Ancak bu kitaptan rivayeti için izin olmad ıkça rivayetinde alı ba-

rani lafz ının kullanılması  doğ ru olmaz; izinsiz bu lafz ın kullandmasmdaki 

hata meydan dad ır. 

Keza kitapla vaş iyyette de, diğ erlerinde olduğu gibi izin veya icazet ş art 

ko ş ulmuş tur. Vas ıyyet, bir kimsenin, ölümü veya bir sefere ç ıkmas ı  halinde 

kitab ını  veya kitaplar ını  muayyen bir ş ahsa vas ıyyet etmesidir. Mütekaddi-

Tutma mensup imamlardan bir cemaat, kendisine vas ıyyet edilen ş ahsın, bu 

mücerret vas ıyyet ile kitaplar ı  ondan rivayet etmesini câiz görmü ş lerdir. 

Ekseriyet ise, bunun ancak, vas ıyyet eden ş ahsın diğ erine icazet vermesi 

halinde câiz olaca ğı nı  ileri sürmü ş lerdir. 

PkTı ntda da rivayet için izin ş art ko şulmuş tur. 	şeyhin, talebelerden 

birine "ben, fulan adl ı  kitabı  fulân kimseden rivayet ediyorum" diye haber 

vermesidir. E ğ er ş eyhin talebeye rivayette ilgili bir icazeti varsa bu i'lâma 

itibar edilir; aksi halde icazetsiz i'lâm ile rivayet muteber de ğ ildir. Nitekim 

hakkında icazet verilen hadis de ğ il de, kendileri için icazet verilen kimselerle 

ilgili olan icaze-i âmme de muteber say ı lmamış t ır. İ caze-i âmme, yani u ıniımi 

icazet, ş eyhin "bütün müslümanlar için icazet verdim" yahut "hayat ımı  
idrak edenler, yani ya ş adığı m devre yeti şenler için", yahut "fulan iklimin", 

yahutta "fulan beldenin ahalisine icazet verdim" demesidir. Bu sonuncusu, 

bir beldeye tandidi dolay ı s ıyle s ıhhate daha yak ın saydmış tır 

Mübhem ve mühmel olmalar ı  dolayı sıyle mechul kimselere ve henüz 

dünyaya gelmemi ş  olan ma`döma "fulân ın do ğ acak çocu ğuna icazet verdim" 

denilerek verilen icazetler de t ıpkı  icazeti âmme gibi muteber de ğ ildir. Ancak 

baz ıları , şeyhin "sana, do ğ acak çocu ğuna icazet verdim" demek suretiyle 

ma`dtımu mevcuda atfetmesi halinde bu icazetin sahih oldu ğunu ileri sürmü ş -

lerdir; fakat bu da di ğerleri gibi sahih de ğ ildir. 

Ş eyhin "fulan kimse dilerse sana icazet verdim", yahut "diledi ğ in takdir-

de sana icazet verdim" demeyip "fulân ın dilediğ i kimse için icazet verdim" 

diyerek ba şkas ını n arzusuna ba ğ lamak suretiyle mevcut veya ma`cliima ver-

diğ i icazet de di ğerleri gibi muteber de ğ ildir. 
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İcazetle ilgili olarak yukar ıda zikrolunarı  bütün görü şler sahih mezheb 

üzerine mebnidir. Bununla beraber el-tlatibu'l-ba ğdadT, kendisinden neyin 

murad edildiğ i anla şı lmıyan mechal müstesna, diğ erlerinin hepsinde rivayeti 

tecviz ve bunu kendi şeyhlerinden olan bir guruptan nakletmi ş tir. 

Kudemadan Ebü Bekr İbn Ebi Davad ile Eba `Abdillah İbn Mende, ma' - 

dam için verilen, yine onlardan Ebü Bekr İbn Ebi Ilayseme arzuya ba ğ lanan 

icazeti kullanm ış lar, kalabalık bir cemaat de icaze-i amme ile hadis rivayet et-

miş lerdir. Hatta baz ı  hafızlar, bu yolla rivayet edenleri bir kitapta topl ıyarak 

çoklukları  dolay ı sıyle isimlerini alfabetik s ıraya göre tertip etmi ş lerdir. Bun-

ların hepsi de, ilınu'ş -Ş alah'ın dediğ i gibi , nza gösterilmiyen bir geni ş likten 

ibarettir Çünkü normal olan ve hususi bir ş ahsa verilen muayyen icazetler 

bile, kudema aras ında sıhhati üzerinde kuvvetli ihtilaf bulunan meseleler-

dendir. Fakat müteahh ıran, aras ında, bunların muteber say ılarak onlarla amel 

edilmesi kesinle ş miş  olsa bile, bil-ittifak sema`m danundad ır. Normal icazet 

böyle olunca, yukar ıda zikredilen durumlarda onun nas ıl muteber say ı -

lacağı  düş ünmeğ e de ğ er bir konudur. Maamafih, ş u da var ki icazet, hadisi 

mu' ial olarak rivayet etmekten hay ırlıdır. 

Muttefik ve Mufterik 

Ravilerin ş ahısları  ayrı  olmakla beraber isimleri, baba isimleri ve daha faz-

las ıyle dede ve geriye do ğ ru ced isimleri ittifak ederse, bu ittifak ister iki ravi 

aras ında olsun, ister daha fazla ravi aras ı nda olsun keza ister isimleri ittifak 

etsin, ister künyeleri, hadis ilminde bu k ısma muttefilc ve mufterik ad ı  verilir m. 

111 Muttefik ve mufterik yedi k ı sımda mütalâa edilir. Birincisi, isimleri ve baba isimleri 

müttefik olanlard ır. Meselâ el-Halil İ bn Ahmed gibi. Bu isimde altı  kiş i vardır. Birisi Basri olup 

meşhur Sibeveyh'in ş eyhidir ve 170 senesinde vefat etmi ş tir. İkincisi, künyesi Ebü Biş r el-Mu-

zeni el-Basri olan el-Halil İ bn Ahmed'tir. Üçüncüsü el-Halil İbn Ahmed el-I şbahönt'dir. Dör-

düncüsü Ebü Sa`id es-Siczi (O. 387), be ş incisi Ebü Sdid el-Busti el$âzi, altmc ı sı  da Ebü Sa'id 

el-Busti (O. 503) dir. 

Müttefikin ikinci k ı smı , isimleriyle baba ve ced isimleri ittifak edenlerdir. Ahmed İ bn Ca-

fer İ bn Hamdan gibi. Bu isimde dört ki ş i vardır ve hepsi de ayn ı  as ırda ya ş amış lard ır. 
Üçüncü k ı sım, künye ve nisbetleri ittifak edenlerdir. Ebü 'Imffin el -Cuveni gibi. Bu künye-

de iki kiş i vardır. 
Dördüncü kı sım, isimleriyle babalar ının künyeleri müttefik olanlar. Sülih. İ bn Ebi Ş ülih 

gibi. Bu isimde dört ki ş i vard ır. 
Be ş inci kı sım, isimleri, baba isimleri ve nesebleri müttefik olanlar Muhammed İ bn 'Abdil-

lah el-En şört gibi. Bu isimde iki kiş i vardır. 
Altıncı  kı sım, yalnız isimleri, yahut yalnız künyeleri müttefik olanlar. Bunlar, isnâdda 

baba ismi zikredilmeksizin yaln ız isimleri, yahut yaln ız künyeleri zikredildiğ i zaman kim olduk-

larını , yahut hangi ş ahsa delâlet ettiklerini tayinde güçlük çekilir. 

Yedinci kı s ım ise, nesebleri müttefik olanlard ır El-Amult, el-Hanefi gibi. Keza bunlar da 

isnâdda yalnı z neseb olarak zikredildikleri zaman kimliklerini tayin etmek güç olur. 
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Bunun bilinmesindeki fayda, iki ayr ı  ş ahsı , isimlerinin aynı  olması  dolayısıy-

le tek bir ş ahı s zannetmemektir. El-tlatibu'l-Ba ğ dadi, bu konuda büyük bir 

kitap tasnif etmi ş tir. Biz, onun bu kitab ını  hulâsa ile ona daha bir çok ş eyler 

ilave ettik. 

Bu kı s ım, daha önce zikri geçen ve muhmel denilen k ısmın aksidir. Çün-

kü muhmelde, tek ş ahsın iki ayrı  ş ahıs zannedilmesinden korkulur. Bunda ise, 

iki ayrı  ş ahs ın aynı  ş ahıs zannedilmesi bahis konusudur. 

Mu'telif ve Muhtelif 

Ravilerin isimleri hat yönünden ittifak, fakat nutk veya telaffuz yönünden 

ihtilaf ederse, bu ihtilaf ister nokta ister ş ekil yönünden olsun bu k ısma da, 

hadis ilminde mu'telif ve muhtelif denilmiş tir. Bu kıs ım, hadis ilminin en mühim 

konularından birini te şkil eder" 2 . 

`Ali Ibnu'l-Medeni, en ş iddetli tashifin isimlerde vaki oldu ğunu söylemiş , 

bazıları  da, böyle bir tashif vuku halinde, o ismin ne makablinin, ne de maba-

dinin onun doğ rusuna delâlet etmiyece ğ i itibarla, bu i ş te kıyas ın dahli bulun-

mıyaca ğı nı  ileri sürerek 'Ali İbnu'l-Medini'nin sözünü teyid etmi ş lerdir. 

Bu konu ile ilgili olarak Ebu Ahmed el-`Askeri bir kitap tasnif ve bu kitab ı , 

yine kendisine ait olan Kitabu't-taş hif içinde zikretmi ş tir. Fakat `Abdu'l-Gani 

İbn Said, bu konuya müstek ıl iki kitap tahsis ederek, birisinde isim, di ğ erinde 

ise neseb yönünden benzer olanlar ı  biraraya getirmi ş tir. Keza 

nin ş eyhi olan ed-Darakutni, ayn ı  konuda büyük bir kitap telif etmi ş , el-Hati-

bu'l-Ba ğdadi de bu kitaba bir zeyl haz ırlamış tır. Ebil Na ş r İbn Mak-Cila"' 

ise, el- İkmill adını  verdiğ i kitabında, yukarıda zikri geçen bütün kitaplar ı  
toplamış , ayrı  bir kitapta da, mezkar kitaplar üzerine istidrak yaparak müel-

liflerinin hatalar ını  beyan etmi ş tir. Bu bakımdan İbn Maküla'nın kitabı , bu 

konuda telif edilen kitaplar ın en mufassal ı  ve, kendisinden sonraki bütün 

muhaddislerin yegane dayana ğı  olmuş tur. 

Ebn Bakr İbn Nukta, İbn Mak ılla'n ın atladığı  bazı  noksanlıklar' da ila-

ve etmek suretiyle büyük bir eild meydana getirmi ş ; Manşür ibn. Selim ve 

112 Meselö Sellam ve Selam ( 	) isimleri yazıl ı§ yönünden mu'telif, yani ayn ı , fakat 

okunuş  yönünden muhtelif olan isimlerdendir. Ancak Be ş  isim müstesnâ di ğerlerinin hepsi Sel-

löm'd ır. Selam olarak okunan be ş  isimden ikisi 'Abdullah İ bn Selöm'ın ve el-Buhörrnin ş eyhle-

rinden Muhammed İ bn Selam' ın babalar ına, biri Selam İ bn Muhanımed'e, biri Muhammed İ bn 

`Abdi'l-Vehhöb İ bn Selam' ın ceddine, biri de Selöm İ bn Ebil-Hukayk'a aittir. 

113 Ebü Na şr 'Ali İbn Hibet Allah İ bn 'Ali İ bn Cafer İ bn 'Alt.. 422 senesinde 

dünyaya gelmi ş tir. Küçük ya ş tan itibaren hadis toplama ğ a başlamış , nahıv ve ş iir sahas ında 

ş öhret kazanm ış , hem nazım hem de nesir halinde bir çok kitap tasnif etmi ş tir. 'bn Mükülü 

486-7 senesinde öldürülmü ş tür. (Ez-Zehebi, Tezkiratu'l-(yufftız, IV. 1201). 
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Ebu Hamid es-Selmani ise, ayn ı  kitaba küçük bir cild halinde zeyl yazm ış lar-

dır. 

Aynı  konuda ez-Zehebi, cidden muhtasar bir kitap telif etmi ş , ancak 

bu telifte kalemle zabta itimad ı  dolayı sıyle pek çok hataya dü şmüş  ve ki-

tabın konusuna ayk ırı  olarak tashifatta bulunmu ştur. Ancak Allah Ta'ala 

bize, mezkfir kitab ın hata ve tashiflerini Tabş iru'l-muntebeh bi-tallriri'l-muş -

tebeh ad ını  verdiğ imiz bir kitapta aç ıklamay ı  müyesser kılmış tır. Bu kitabı  
bir cilt halinde alfabetik s ıraya göre tertib ve ez-Zehebi'nin ihmal etti ğ i, yahut 

üzerinde durmad ığı  bir çok ş eyleri de ona ilave ettik. Bu sebepten Allah'a 

hamde deriz . 

Mute ş dbih 

Isimler, hat ve nokta yönünden ittifak, fakat baba isimleri hat yönün-

den ayni olsa bile nokta yönünden ihtilaf ederse - mesela Muhammed İbn 

`Akil  ve Muhammed ilı n. `Ukayl ( j,:a0 .L.4) gibi; birin-

cisi Neysalı firi., ikincisi ise Firyabi olup her ikisi de me şhurdur ve birbir-

lerine yak ın devirlerde ya ş amış lard ır - yahut isimler, nokta yönünden muh-

telif, hat yönünden müttefik; keza baba isimleri de nokta yönünden müttefik 

olmak suretiyle ilk ş eklin aksi olursa - mesela 'Ali İbn Ebi Talib'ten rivayet 

eden tabi c i. Ş urayh ibnu'ıl-Nu`man 	 ) ile el-Buharrnin şeyhi 

Surayc Ibnu'n-Numan Gı les7JI 	gibi - bu kısma da mute ş Cı bih ad ı  verilir. 

EbtlatIb, bu konuda bir kitap tasnif etmi ş  ve ona Telhi ş u'l-m ıtteşdbih 

adm ı  vermiş tir. Yine ayn ı  müellif, mezkfir kitaba atlad ığı  baz ı  şeyleri de 

ilave etmek suretiyle bir zeyl yazm ış tır. Bu kitap, faydas ı  çok bir kitapt ır. 
Eğer ittifak, ravi ismiyle baba isminde olur, fakat nisbetleri ihtilaf ederse, 

bu kı s ım de müte ş abihten say ı lır. 

Yukarıda zikrolunan mute ş abih ile, önceki k ı sımda zikrolunan mu'telif 

ve muhtelifin birle şmesi halinde ba şka kıs ımlar ortaya ç ıkar. Bunlardan 

biri, ittifak ve i ş tibahm, mesela ravi ismiyle baba isminde, bu isimlerden 

birinin veya her ikisinin bir harfinde, yahutta iki veya daha fazla harflerinde 

has ıl olmasıdır; bu da iki kı s ımdan. ibarettir. Birincisi, iki tarafta da harf say ı -

sının sabit olmas ına ra ğmen, ihtilafın tağyirle meydana gelmesi; ikincisi ise, 

ihtilafın yine ta ğyirle olmas ına rağ men, harf say ı sı  yönünden baz ı  isimlerin 

diğer baz ılarından noksan olmas ı dır. 

Birinciye misal, aralar ında el-Buharrnin ş eyhi erAvkrnin de bulundu ğ u 

bir cemaati te ş kil eden Muhammed İbn Sinan ((51..., ,:f ismindeki kim-

selerle, yine aralar ında c Omer İbn Yfinus'un ş eyhi el-Yemanirnin yer ald ığı  
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Muhammed İbn Seyyar ( 	 ismindeki kimselerdir. Keza İbn 

`Abbas'tarı  rivayet eden tabi`i Muhammed İbn liuneyn. 	,:f `44,4  ) ismindeki 

kinıselerle, yine me şhur talan Muhammed İbn Cubeyr 	.L.4); Küfeli 

me şhur Mu'arrif ibn. Va şı l (3—.1 j  J. 	JAA) ile Eb11 kluzeyfe en-Nehdi'nin ş eyhi 

Mutarrıf İ bn Vasfi 	js.,12..); İbrahim İbn Sa`dın yakınlarından Ahmed 

ilinul-Huseyn 	:f 	) ile 'Abdullah ibn. Ahmed el-Bikendi'den 

rivayet eden ve el-Buha ı Vnin ş eyhi olan Alıyed ibnu'l-Huseyn 

Malik İ bn Enes'in tabakas ından me ş hur ş eyh Hafş  İbn Meysere 	ama) 

ile ile `Abdullah İbn Müsa 	 ş eyhlerindeu Cafer İ bn Meysere 

jiuor ) bunlardand ı r. 

Ikinciye misal, aralarında ezan sahibi 'Abdullah İbn Zeyd'in de bulun-

duğu aynı  isimdeki bir cemaattir. Sahabi 'Abdullah İbn Zeyd'in ceddinin ismi 

<Abdi Rabbih'tir. Keza (abdest) hadisinin ravisi de ayn ı  isimde olmak-

la beraber, ceddi `A. şı m'dır ve her ikisi de ensardand ır. Bu ismin benze-

ri, bir yet` harfinin fazlas ıyle 'Abdullah İbn Yezid olup bu isimde olanlar 

da bir gurup te şkil ederler. Sahabe aras ında Ebil Masa olarak künyelenen 

el-Hatmi bunlardan olup hadisi ş abitıdn'da yer almış tır. 

Yine bu kısma misal olarak, 'Abdullah İ bn Yalıya 	 isminde- 

ki kimselerin te ş kil ettiğ i bir gurupla, 	İbn Ebi Talib'ten rivayet eden ma- 

rüf tabi'i `Abdullah İ bn Nuceyy 	 zikredilebilir. 

Mute ş abih ile mu'telif ve muhtelifin birle ş mesi neticesinde ortaya ç ıkan 

kı sımlardan biri de, ittifak ın hat ve nutk yönünden oldu ğu halde, ihtilaf ya-

hut iş tibahm, ya her iki ismin tam olarak takdim ve tehiriyle, yahutta bu 

takdim ve tehirin yaln ız bir isimde ve benzer oldu ğu isme nisbetle baz ı  harf-

lerinde vaki olmas ıdır. 

Birinci ş ekle misal, el-Esved İ bn Yezid ile Yezid Ibnu'l-Esved, 'Abdullah 

İbn Yezid el-Ija -tmi ile Yezid İ bn `Abdillah; ikinci ş ekle misal ise, Eyyiib İbn 

Seyyar ile Eyyfili İbn Yesar isimleridir. Bu sonuncudan ilki, hadiste kuvvetli 

olmayan Medineli nıe şhiir, diğ eri ise mechill bir kimsedir. 
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SONUÇ 

Muhaddisler aras ında ravi tabakalar ının bilinmesi mühim meselelerden 

birini te şkil eder. Çünkü mute ş âbih isimlerin birbirine karış mas ından emin, 

hadisin rivayetinde tedlis bulunup bulunmad ığı na muttali ve an'ane ile ri-

vayetten kasdedilen manâya vak ıf olmak, ancak bu tabakalar ın bilinmesiyle 

mümkündür. 

Hadisçilerin ıst ılalunda tabaka kelimesi, aynı  ya ş larda olan ve ayn ı  ş eyh-

lere kavuş an kimseleri ş amildir. Bir ş ahıs, bazan iki sebep itibariyle iki taba-

kada"), say ılır. Mesela Enes İbn Malik , Hazreti Peygamberle sohbetinin sabit 

olması  dolayısıyle `Aş ere-i Mube şş ere tabakas ına dahil oldu ğu gibi, ya şı nın 

küçüklüğü dolayısıyle de `A ş ere'yi takip eden tabakadan addedilir. Bu itibar-

la sahabe, Hazreti Peygamberle sohbetleri yönünden nazar ı  dikkata al ındık-

larmda, hepsi de ayn ı  tabakadan say ıhr. Nitekim bn" Hıbbâıı  ve diğer baz ı  
müellifler, tabakalar ı  bu yönden tesbit etmi şlerdir. Fakat sahabeyi islam'a 

giriş lerindeki öncelik ve baz ı  gazvelere i ş tirak gibi fazilet ve üstünlü ğü artı -

rıcı  sebepler yönünden mütalaa edenler, onlar ı  muhtelif tabakalara ay ırmış lar-

dır. Tabak& müellifi Ebn `Abdillah Muhammed İbn Sa`d da bu tarafa meylet-

miş tir. Kitab ı , bu konuda telif edilen kitaplar ı ') en geni ş idir. 

Sahabeden sonra gelen tabi`isında da durum ayn ı dır. Onlar ı , sadece baz ı  
sahabeden hadis almalar ı  yönünden mütalaa eden kimseler, yukar ıda zikri 

geçen İbn Hıbb'an' ın yaptığı  gibi, hepsini de tek bir tabakadan, saym ış lardır. 
Fakat baz ı  sahabeye mülâki olmalar ı  yönünden ele alanlar ise, Muhammed 

İbn Sa`d gibi muhtelif tabakalara ay ırmış lardır. 

Hadis ilminin mühim konularından biri de, ravilerin do ğum ve ölüm 

tarihlerinin bilinmesidir. Çünkü bu sayede, baz ı  kimselerin, diğer bazılarına 

mülâki olmadıkları  halde mülâki olduklar ı  iddias ından emin olunur. 

Diğer mühim bir konu, ravilerin do ğup büyüdükleri ve yerle ş tikleri 

yerlerin bilinmesidir. Bu sayede, neseb yönünden ayr ılsalar bile, iki ismin 

ittifak ı  halindeki karışı khktan emin olunur. 
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Diğer mühim bir konu, râvilerin cerh, ta`dil ve cehalet yönünden hal-

lerini"), bilinmesidir. Çünkü bir râvinin ya adaleti bilinir ve Mil oldu ğuna 

hükmedilir; ya fıskı  bilinir, fâsik olduğuna hükmedilir; yahutta râvi hakk ında 

bunlardan hiç bir şey bilinmez, yani râvi mechul kal ır. 

Cerh ve ta:dille ilgili bu konular ın en mühimi ise, râvinin cerh ve ta`dil 

yönünden hallerine vak ıf olduktan sonra, bu cerh ve ta:dilin mertebelerini 

bilmektir. Çünkü hadis imamlar ı , hazan bir ş ahsi bütün hadislerinin reddini 

gerektirmiyen sebeplerle cerh ederler. Bunlar ı  daha önceki bahislerimizde 

zikretmi ş  ve on madde halinde geni ş  bir ş ekilde açı klamış tık. Burada, hadis-

çilerin ı stılahmda bu mertebelere delâlet eden laf ızları  bahis konusu edece-
ğ iz. 

Cerhin, çe ş itli mertebeleri vard ır. Bunları n en kötüsü ve en aç ığı , müba-

lağ aya delâlet etmek üzere râvinin ef' al veznindeki bir s ıfatla tavsif olunma-
sıdır: Ekzebu'n-nös (insanlar ın en yalanc ı sı) gibi. Keza ileyhi'l-muntehö el-

vai`u (hadis vaz' ında son mertebeye vas ıl olmu ş tur), ve ve huve ruknu'l-kizbi 

(o kizbin-yalanc ılığı n bir rüknüdür) tabirleri de bu mertebede yer al ır. 

Bundan sonra deceöl, vaZiö` ve kezzab tabirleri gelir. Her ne kadar bunlarda 

da mubala ğaya delâlet eden bir manâ varsa da, yukar ıda zikrolunan merte-

benin a ş ağı smdad ır. 

Cerhe delâlet eden tabirlerin en hafifi leyyinun, seyyi'u-l-htfz ve fihi ednö 

makâl sözleridir. 

Cerhin en ş iddetli mertebesiyle en hafifi aras ında apaç ık mertebeler 

vardır. Metriikun, sökttun, yahut föht ş u'l-galat, yahutta munkeru'l-haclis 

sözleri, idifttn, yahut leyse bi'l-kaviyy, yahutta fihi makölun sözlerinden daha 

ş iddetlidir. 

Hadis filminde bilinmesi gerekli olan mühim konulardan biri de ta`dilin 

mertebeleridir. Ta`dilde bu mertebelerin en yükse ğ i ve en açığı , yine cerhte 

olduğu gibi, râvinin, mübalağaya delâlet eden ef al veznindeki tabirle tavsi-

fidir: Evsaku'n-nös, yahut esbetu'n-nös, yahutta ileyhi'l-muntehö fi't-te ş ebbut 

gibi. 

Ta:dilin ikinci mertebesi, tddile delâlet eden s ıfatlardan birinin tekrar ı , 

yahut bir ba şka s ıfatla kuvvet kazanmas ıdır: Ş ilta sika, yahut ş ebtun 

ş ebtun, yahut sikatun Jıâfızun, yahutta `adlun Ziiintun ve buna benzer tabir-

ler gibi. 

Ta`dille ilgili mertebelerin en a ş ağı sı , eerhin en hafifine yak ın olduğu 

anla şı lan tabirlerle ifade edilir: ş eyhun, yurvö haellsuhu, yu`teberu bihi ve ben- 
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zerleri gibi. Ta'clilin zikredilen bu mertebeleri aras ında ba ş ka mertebeler de 

vard ır. 

Bu konu ile ilgili diğer baz ı  meseleleri, bahsin tamamlanmas ı  bak ımın-

dan ş öyle s ıralayabiliriz: 

Tezkiye, veya bir râvi hakk ında husn-i ş ehadet, ancak bunun sebeplerini 

bilen kimselerden ç ıktığı  zaman kabul edilir; fakat bu sebepleri bilmeyen 

ve tezkiyeye mümaresesi bulunm ıyan kimselerin, râvinin hallerini tetkik 

etmeden ilk anda kendilerine zâhir oldu ğ u şekliyle mücerred tezkiyede bulun-

mamaları  için, bu gibi kimselerin tezkiyeleri makbul say ılmamış tır. 

Aslında tezkiye, bir ki ş iden sâd ır olsa bile, sahih olan görü ş e göre yine 

makbuldür. Fakat bu görü ş e muhalefet eden baz ı  kimseler, tezkiyeyi ş ehadet-

ten sayarak en az iki ki ş iden sad ır olmas ını  ş art ko ş muş lardır. Halbuki tezki-

ye ile ş ehadet aras ında fark vard ır ve birincisi râvi hakk ında hüküm menzi-

lesinde olup adet ş art ko şulmaz. Ş ehadet ise, hâkim huzurunda ş âhidden 

vâki olur ve bir ş âilidin tazkiyesinin, ikinci bir ş âhidle tezkiye edilmesi mana-

sm ı  ta şı r; bunun içindir ki, birincinin kabulü, onu takip eden di ğer ş âhidlerin 

sayı sına ba ğ lı dır. 

Eğ er denilirse ki, râvi hakk ındaki tezkiye, onu tezkiye edenin kendi ictiha-

dına, yahutta ba ş kalarından yapt ığı  nakle istinad etmesi dolay ı sıyle iki kı sma 

ayrılır ve bu kı s ıınlar birbirinden farkl ıdır. Bu farkl ılık dolay ı s ıyle de, yukar ıda 

zikrolunan ihtimal ortaya ç ıkar. Çünkü birinci şı kta, yani tezkiyenin ictihada 

müstenid olmas ı  halinde adet ş art ko şulmaz; zira burada ınüzekki hâkim mev-

kiindedir. Halbuki ikinci şı kta, yani tezkiyenin nakle müstenid olmas ı  halinde 

mezkiir ihtilâf ortaya ç ıkar. Buna cevaben denilir ki: Bu halde dahi müzekki 

sayısının ş art olmad ığı  âş ikârd ır. Çünkü hadis rivayetinin asl ında râvi sayısı  
ş art ko şulmamış tır; as ıl böyle olunca, onun fer'i olan bir meselede de say ının 

ş art olmad ığı  kolayca anla şı lır. 

Cerh ve ta:dilin, adil ve müteyakk ız kimselerden kabul edilmesi laz ım-

dır. Bu sebeple cerhte ifrata giden ve bir hadisin reddini gerektirmeyen sebep-

lerden dolay ı  râvisini cerheden kimselerin bu türlü cerhleri, râvinin halindeki 

mücerred görünü ş e istinad eden tezkiye gibi makbul de ğ ildir. Nitekim hadis 

ricalinin tenkidi hususunda tam bir tetkik ve tetebbu sâhibi olan ez-Zehebi, 

bu konuyla ilgili olarak ş öyle demi ş tir: "Bu ilme mensup ulemadan iki ki ş i, 
ne zayı f bir râvinin tevsikında, ne de sika olan bir râvinin tazyifinde kat' ıy-

yen birle ş memiş lerdir." 

Bundan dolayıdır ki, bir hadisin terki üzerinde bütün ulemâ ittifak etme-

dikçe, o hadisi terketmemek en-Nesâ'inin mezhebi olmu ş tur. Bu ilimde cerh 

ve ta`dil ile me ş gul olanlar ı n, i ş in kolay taraf'na kaçmaktan çekinmeleri ş art-

t ır. 
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Eğer alim, bir şahs ı , hakkındaki kanaat ı  kesinle ş meden ta`dil ederse, 

sabit olmıyan bir hükmü isbat etmi ş  kimse mertebesine düşer ve bu suretle 

onun, yalan olduğu zannedilen bir hadisi rivayet edenler zü ııı resine girmesinden 

korkulur. Ve e ğ er bir ş ahsi ihtiyats ız cerhederse, bundan beri olan bir müslü-

mana ta'netmi ş  ve üzerinde ilelebed kalacak kötü bir damga ile onu damgala-

mış  olur. 

Bu gibi afetler, insana, hazan nefsin, kötü arzular ın a uymak ve fâsid 

gayeler gütmekten dolay ı  'am olur ki, mütekaddimün çok defa bunlardan 

uzak kalmış tır. Bazan da bu afetler, itikadi ihtilaflar ın bir neticesi olarak 

zuhur eder. Eskiden olduğu gibi, bugün de bunlar fazlas ıyle mevcuttur. Hal-

buki akaid ihtilaflar ından dolay ı  bir râviyi cerh etmemek laz ımd ır. Mubte-

di'm rivayetiyle ilgili bahislerde bu meselenin münaka şasını  yapmış tık. 

Cerh, sebeplerini bilen bir kimseden aç ık bir ş ekilde beyan edilmi ş  olarak 

sadır olursa ta`dile takdim edilir. Çünkü sebepleri aç ıklanmamış  olan cerh, 

adaleti sabit olan kimse hakk ında kadıh olamaz. Fakat cerhedilen kimse, bu 

cerhten önce ta`dil de edilmemi şse o kimsenin çerhi, sebepleri aç ı klanmamış  
bir ş ekilde mücmel olarak fakat bilen bir kimseden sad ır olursa, sahih olan 

görüş e göre, kabul edilir. Çünkü hakk ında ta`dil bulunmayan bir ravi mech ıll 
hükmündedir ve bu gibiler hakk ında cerhedenin sözüyle hareket etmek, onu 

terketmekten evlad ır. Ibriu' ş -Salah bunlar hakk ında tevakkufa meylet-

miş tir. 

Hadis ilminde mühim say ılan hususlardan biri de, isimleriyle ş öhret 

kazanmış  olan kimselerin, bazı  rivayetlerde künyeleriyle zikredildikleri zaman 

bir ba şka ş ahıs oldukları  zannedilmemesi için isimleriyle birlikte künyelerinin 

de bilinmesidir. 

Bunun gibi, bilinmesi gerekli diğ er mühim konular ı  ş öyle sıralayabiliriz: 

Biraz önce zikredilen k ıs ı= aksine künyeleriyle ş öhret kazananlar; 

Az olmakla beraber ismi, künyesi olanlar. 

Künyeleri üzerinde ihtilaf bulunanlar. 

Aralarında Ebu'l-Velid ve Ebü tjalid olarak iki künyesi olan İbn Curayc 

gibi hadisçilerin de bulundu ğu çok künyeli kimseler. 

Sıfat ve lakablar ı  çok olanlar. 

Etba`u't-tabi`inden Elif]. İ shak el-Medeni gibi, künyesi babas ının ismiyle 

aynı  olanlar. Bu k ısmın bilinmesiyle, rivayeti, râvinin babas ına nisbet ederek 

ahrbarand İbn '44 diyen kimse hatah görülüp do ğ rusunun ahbarand Ebû 

İshak olduğu iddia edilmez 
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Yahut bunun aksine İ shak İbn Ebi İ shak gibi, ismi, babas ının künyesiy-

le uygun olanlar 

İ ki me şhur sahabi Ebü Eyyüb el-En ş öri ve Umm Eyyüb gibi, künyesi, zev-

cesinin künyesine uygun olanlar. 

Ş eyhinin ismi babas ının ismiyle ayn ı  olanlar. Er-Rabr İ bn Enes ile 

ş eyhi Enes gibi. Bütün rivayetler er-Rabr İbn Enes Can Enes isnadıyle gelir 

ve er-Rabl' ın, babas ı  Enes'ten rivayet etti ğ i zannolunur. Nitekim Ş altilı7de 

vaki olan ',Imir İbn Scı 'd `an sa`d isnad ı  böyledir ve şeyhi olan Sa`d, 

aynı  zamanda onun babas ıdır Halbuki diğer isnadda er-Rabrnn şeyhi olan 

Enes onun babas ı  değ ildir. Babas ı  Bekri, ş eyhi olan Enes ise En ş öri olup me şhur 

sahabi Enes İbn Er-Rabl', Enes'in evlad ından değ ildir. 

Babasından ba şka kimselere nisbet edilenler. El-Milsdcid Ibnul-Esved 

gibi.Burada el-Mikdöd, el-Esvedu'z-Zuhri'ye nisbet edilmi ş tir; çünkü el-Mils-

död onun evladlığı dır. As ıl nisbeti el-Mikdöd İbn 'Amr'dır. 

Anas ına nisbet edilenler. İ bn 'Uleyye gibi. İ smi İsmail İbn İbrahim 

İbn Milssem olup silsöttand ır. 'Uleyye, anas ının ismidir ve bu isimle ş öhret 

kazanmış tır Ancak kendisi İbn Tleyye denilmekten ho ş lanmazdı . Bu sebep-

le eş -Mi:4 ondan rivayetlerinde "bize, İbn `Uleyye denilen İsmail haber 

verdi" derdi. 

İ lk anda hatıra gelen ismin d ışı nda bir ş eye nisbet edilenler. Mesela el-

11azza' bunlardand ır. ljazza', ayakkab ı c ı  manas ına gelir. İ smi Ijalid olan bu 

şahsın Hazza'a nisbet edilmesiyle, onun ayakkab ı  sanat ına veya sat ı cılığı na 

mensöb olduğu anlaşı lır; halbuki böyle de ğ ildir. Sadece onlarla dü şüp kalktığı  

için onlara nisbet edilmiş tir. Suleymön et-Teymi de böyledir. Asl ında Benü 

Teyem'den değ ildir; fakat onlar ın aras ına girmiş  ve yerle şmiş  olduğ u içirı •onlara 

nisbet edilmiştir Keza ceddine nisbet edilerek ismi ismine ve babas ının ismi 

mezkör ceddin ismine uygun olan kimselerle kar ış mas ından emin olunamı -

yan kimseler de bu kabildendir. 

Kendi ismiyle babas ının ve ceddinin ismi müttefik olanlar. El-Hasan 

Ibnu'l-Hasan İbn İbn Ebi Tölib gibi. Bunun bazan daha 

çok uzadığı  da görülür. Bu kısım, muselselin bir bölümüdür, Bazan da ravinin 

ismiyle babas ının ismi, ced ve babas ının ismiyle ittifak eder. Ebu'l-Yemen 

el-Kindi gibi. Bu ş ahs ın ismi Zeyd ibnu'l-Hasa ıı . İbn Zeyd 

Kendi ismiyle ş eyhinin ve şeyhinin şeyhinin, bazan daha gerilerdeki 

şeyhlerin isimleri müttefik olanlar. 'Imrtı n C an 'Imreı n isnadında olduğu gibi. 

Birincisi el-Ka şir s ıfatıyle maraftur. İkincisi Ebu'r-Recö' el-cUtöridl, üçün-

cüsü ise sahabi İbn Hu ş ayn'dır. Keza Suleyn ı n an Suleyn ı dn Can Suley ınrı n 
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isnadı  da böyledir. Birincisi Suleyman İbn Ahmed İbn Eyyüb et-Taberani, 

ikincisi Suleyman 'bn. Ahmed el-Vas ı ti, üçüncüsü de İbn Bint Ş uralıbil ismiyle 

marüf Suleyman İbn `Abdirrahman ed-D ıma şkrd ır. Bazan ravi ile babas ı  
ve ceddi ile ceddinin babas ı  aras ındaki ittifak, ravi ile şeyhi aras ında beraberce 

vaki olur. Mesela Ebu'l-'Ala' el-Hemclani el-`Attar' ın Ebü el-I şbahani 

el-Haddad'tan rivayeti me şhur olup bu kabildendir. Her ikisinin ismi de el-

Hasan İbn Ahmed ibni'l-Hasan İbn Ahmed'tir. Ve bu isimdc ittifak etmi ş ler, 

fakat künyede, belde ve sanata nisbette birbirlerinden ayrdnu ş lardır. Ebu 

Masa el-Medini, bu konuda mufassal bir cüz tasnif etmi ş tir. 

Ş eyhin ismiyle, kendisinden rivayet eden ravinin ismi müttefik olanlar. 

Bu kı smın kendine has bir güzelliğ i vard ır. ibnu' ş -Salah bu konuya temas 

etmemiş tir. Faydas ı , isnadda tekrar veya ink ılab bulunduğunu zanneden 

kimselerden ş üphenin kald ırılması dır. Misali el-Buharrnin Muslim'den ve 

Muslim'in el-Buharrden rivayetidir. Asl ında bu rivayette el-Buharrnin şeyhi 

olan Muslim, Muslim İbn el-Ba ş ri'dir. El-Butiari'den 

rivayet eden Muslim ise, ş altfly, sahibi Muslim ibnu'l-Haccac el-Ku ş ayrrdir. 

Bunun ayn ı s ı  `Abd İbn Humeyd hakk ında da vaki olmu ş tur. `Abd, Muslim İbn 

İbrahim'den, Muslim 'bilmi-Hacca° da Ş alıWinde `Abcrten bu terceme ile 

bir hadis rivayet etmi ş ti. 

Keza Yahya İbn Ebi Kesir'in Hi ş am'dan, Hi ş am'ın da ondan rivayeti bu 

kabildeıı dir. Ancak, Yahya'n ın ş eyhi olan Hiş am, Hiş am İbn `Urve olup onun 

akranlar ındand ır. Yahya'dan, rivayet eden Hi ş am ise, Hi ş am İbn. `Abdillah 

ed-Destevaldir. 

El-Hakem 'bn `Uteybe, İbn Ebi Leyla'dan, İbn Ebi Leyla da el-Hakem-

den rivayet etmi ş tir. Ş eyhi, 'Abdurrahman İbn Ebi Leyla, talebesi ise, Muham-

med İbn `Abdirrahman İbn Ebi Leyla'd ır. Bunun gibi misaller daha pek çok-

tur. 

Hadis ilminde bilinmesi gerekli mühim konulardan biri de mücerred 

isimlerdir. İmamlardan bir gurup, bu konu ile ilgili çe şitli kitaplar telif et-

miş lerdir. İbn Sa`dın Tabalecit' ında, İbn Ebi Hayseme ve el-Buharrnin Tcirqt-

lerilıde ve İbn Ebi Hatim'in el-Cerit ve't-ta`dirinde olduğu gibi baz ıları  hiç 

bir kayda tabi olmaks ızın ravi isimlerini toplama ğ a çalış mış lar; İ bn. 

Hıbban, ve İbn Ş ahin gibi baz ı  imamlar yaln ız sikatı  toplamakla iktifa etmi ş -

ler; İbn 'Adi ve İbn Hıbban gibi baz ıları  da yaln ız mecrâhlar ı  biraraya getir-

miş lerdir. Baz ı  imamlar ise, belirli bir kitab ın ricalini toplamay ı  gaye edin.mi ş -

ler; mesela Ehrı. Naşr el-Buharrnin ricalini, Ebü Bekr ibn. Mencü-

ye, Muslim'in, el-Fail İbn Tahir, hem el-Buhari hem de Muslim'in ricalini 

beraberce, Ebü el-Ceyyani, Ebü. Davud'un ve et-Tirmizrnin, Ma ğrib 
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imamlarmdan bir gurup en-Nesa'inin, `Abdu'l-Gani 

ad ıyle Saktkün, Ebü Davüd, 	 en-Nesâ'l ve İbn Mace'den 

ibaret olan Kutub-i Sitte ricalini toplam ış lardı r. 
tehzib ederek Tehzibu'l-Kemül ismini vermiş tir. Biz de bu kitab ı  telhis ile 

ona bir çok ş ey ilave ettik ve Tehzibu't-tehzib adını  verdik. Bu kitap ihtiva 

ettiğ i ilâvelerle birlikte asl ın üçte biri kadard ır. 

Hadis ilminin bilinmesi gerekli mühim konular ından bir diğ eri mufred 

isimlerdir. Hafız Ebü Bekr Ahmed İbn Harran el-Berdici, konu ile ilgili bir 

kitap tasnif etmi ş ; ancak bu kitapta zikretti ğ i bazı  isimler, diğ er baz ı  müellif-

lerin itirazlar ına uğ ramış tır. Bu isimlerden biri Ş uğ di İbn Sinan olup zay ıf 
ravilerdendir. Okunu şu ş ad harfinin zamm ıyledir; bazan sin harfiyle de ğ iş tiğ i 

de olur. Bundan sonraki harfler harekesi sakin gayn, dal ve nisbet ytt's ı  gibi 

bir y ı:Vd ır. Isim, neseb lafz ıyle alem ismi olup mufred de ğ ildir. Nitekim İbn 

Ebi I3âtim , Kitübu'l-Cerk ve't-ta`dil'inde Ş uğ di el-Krıfryi ve Yahya İbn Ma`i-

nin onu tevsikini zikretmi ş , ayn ı  zamanda, bununla daha önceki ismi ay ırde-

derek öbürünün zay ıf olduğunu belirtmi ş tir. 

Ukayli ise, Tdrih'inde Katade'den rivayet eden Ş uğ di İbn `Abdillabı  
zikretmi ş  ve hadisinin gayr-i mahfüz oldu ğunu söylemiş tir. Zann ıma göre 

bu ş ahı s, İ bn Ebi Hatim'in zikretti ğ i ş ahıstır El-Tkayll' ıı in onu zu'afadan 

addetmesi, ondan nakletti ğ i bir hadis dolay ı sıyledir; fakat as ıl afet bu ş alus-

tan de ğ il, belki ondan rivayet eden `Anbese İbn `Abdirrahman yönünden 

gelmektedir. 

Ca`fer vezniyle gelen Sender ismi de, mufred isimler cümlesindendir. 

Sender, Zinba <  el-Cuzamrnin mevlas ı  olup Hazret Peygamberle sohbeti ve on-

dan rivayeti vard ı r. Ebü `Abdillah olarak künyelendi ğ i me şhurdur. Sender 

ismi, mufred isimlerdendir ve bildik' imize göre ondan ba şkas ı  bununla isimlendi-

rilmemiş tir. Bununla beraber, İ bn Mende'nin Ma`rifetu'ş - ş akübe adlı  kitabı  
üzerine yazdığı  zeylde Ebn Milsa, Sender Ebu'l-Esved ismiyle ondan bir de 

hadis zikretmi ş tir. Ancak Ebü Müsa'n ın bu görüşüne itiraz edilerek bu Sen-

der'in, İbn Mende'nin zikrettiğ i Sender olduğu ve mezkür hadisi de, Muhammed 

İhnu'r-Rabr el-Cizrnin M ı sır'a gelen sahabilerin tarihinden bahsederken 

Zinba`m mevlas ı  Sender'in tercemesinde rivayet etti ğ i söylenmiş tir. Biz de 

bu hususu sahabeyle ilgili kitabnıuzda beyan etmi ş  bulunuyoruz. 

Hadis ilminde bilinmesi gerekli konulardan di ğer baz ıları  da, isimlerde 

olduğu gibi, mücerred ve mufred künyeler; bir afet veya meslek sebebiyle olan 

ve bazan isim, hazan da künye lafz ıyle gelen lalcablar; müteahhırüna nishetle 

mütekaddimünda daha çok görülen kabilelere, mütekaddimüna nisbetle mü-

teahhıründa daha çok görülen ve belde, karye, mahalle veya kom şuluk tabir- 
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lerinden daha umumi olan vatana, terzilik gibi sanat ve bezzaz gibi meslek 

kollarına nisbet edilmek suretiyle ortaya ç ıkan neseblerdir. Bazan neseblerde, 

isimlerde olduğu gibi hat yönünden ittifak, fakat nutk veya telaffuz yönün-

den ihtilaf görüldü ğü gibi, hazan da bir nesebin, lakab olarak ortaya ç ıktığı  

görülür. Mesela Hâlid İbn Mahlad el-Katvani bunlardand ır. Bu ş ahıs, aslında 

Ktıfeli olup, Katvani tabiri, kendisinin de ho ş  karşı lamadığı  lakabıdır. 

Keza bu lakablarm ve hatun zahirinin hilafına olan neseblerin sebepleri-

ni; yüksek dereceden olan, yani köle âzâd eden ve efendi manas ında kullanı -

lan mevlö (cem'i : mevali) ile a ş ağı  mertebeden olan, azadl ı , yahut anla ş malı , 

yahutta birisi eliyle İ slâm'a giren ve köle manas ında kullanılan mevaliyi bil-

mek de, hadis ilminde gerekli görülen hususlardand ır. 

İbnul-Medini gibi baz ı  kudemân ın, hakkında kitap tasnif ettik-

leri ihve ve Altal ı& (erkek ve k ız karde ş ler) meselesi ile hadis rivayet ve sema-

ında ş eyh ve talihin adab ı  da aynı  derecede mühim konulardand ır. Bu ikinci-

sinde gerek şeyh ve gerekse talib, niyetlerin düzeltilmesinde, dünyevi gaye-

lerden armmada ve ahlak ın güzelle ş tirilmesinde birbirinden ayrdmazlar; 

yani bunlar, her ikisi için de mü ş terek olan adabdand ır. Fakat kendisine ih-

tiyaç has ıl olduğunda şeyhin talibe hadis rivayet etmesi de, şeyhe âit âdâbtan 

sayılır. Şu var ki şeyh, yaş adığı  şehirde kendisinden daha üstün bir ba şka 

ş eyh varsa rivayetten sak ınır ve talibe o ş eyhi tavsiye eder. Talihin fasid bir 

niyeti bulunsa bile hadis rivayetini terketmez. 

Keza şeyhin rivayet s ıras ında temiz olmas ı , mecliste vakar ile oturmas ı , 

ayakta aceleyle ve muztar kalmad ıkça yolda rivayet etmemesi, hastal ık veya 

ihtiyarhk dolayısıyle rivayetinde hata yapmaktan, yahut unutkanhktan kork-

tuğu zamanlarda rivayeti terketmesi, imlâ için meclis toplad ığı nda uyanık 

müstendi seçmesi de şeyhe taalluk eden adabdand ır. 

Talibe taalluk eden adab ise, onun, ş eyhi tazim ve tehdi etmesi, onu 

sıkacak veya rahats ız edecek sual veya hareketlerde bulunmamas ı , şeyhten 

iş ittiğ i hadisler için ba şkalarını  irşad etmesi, haya veya büyüklenme sebebiy-

le hadis sema' ını  terketmemesi, i ş ittiğ i hadisi tam olarak yazmas ı , takyid 

ve zabta itina göstermesi, h ıfzetti ğ i had.sin zihninde iyice yerle ş mesi için onu 

müzakere etmesidir. 

Hadis ilminde mühim sayılan diğer bir konu, hadis tahammül ve edas ı -
nın baş langıç itibariyle muteber say ıldığı  ya ş  haddidir. Sahih olan görüşe 

göre, sema yolu ile tahammülde temyizin, yani çocukta ay ırt etme kabiliyye-

tinin oluşuna itibar edilir. Muhaddisler aras ında cari olan âdete göre, çocuklar ı , 

beraberlerinde hadis meclislerine götürürler ve "fulan mecliste haz ır bulundu" 

diye yazarlard ı . Ancak çocuklar ın, bu şekilde, meclislere devam ederek i ş it- 
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tikleri hadisleri rivayet edebilmeleri için musmi olan ş eyhin bir icazeti bulun-

mas ı  gerekir. Hadis talebinde muteber ya şı n en doğ rusu, çocuğun bu iş  için 

ehil olduğu ya ş tır. 

Kâfir olan kimsenin hadis tahammiilü de, islâm'a girdikten sonra ri-

vayet etmesi halinde câizdir. Keza fâsik olan bir kimse de, kâfire nisbetle 

evlâ olarak, tövbe ettikten ve adaleti sâbit olduktan sonra rivayeti caiz olur. 

Eda veya rivayet ise, daha önce de zikredildi ğ i gibi, muayyen bir za-

manla değ il, fakat buna ihtiyaç ve ehil bulunmakla mukayyed olup, ş ahısla-

ra göre de ğ iş ir. İbn Hallüd, elli ya şı na gelmiş  bir kimsenin hadis rivayetine 

tam ehil olduğunu, bununla beraber k ırk ya şı nda da rivayete ba ş lasa bunun 

inkâr edilemiyece ğ ini söylemiş se de, Mülik gibi bazı  kimselerin, k ırk yaşı ndan 

önce rivayet ettikleri ileri sürülerek İbn İjallüd'a itiraz edilmi ş tir. 

Hadis ilminde diğer mühim bir konu da, hadis kitabetinin s ıfatı  olup, 

hadisi açık bir hat ile yazmak, mu ğ lak olan kelimeleri harekelemek, yahut 

harfleri noktalamak, sat ır içinde yaz ılmas ı  unutulmuş  bir kelimeyi, sat ırın 

devamı  varsa sa ğ  kenara, yoksa sol kenara yazmaktan ibarettir. 

Keza, musmi olan şeyhle, yahut güvenilir bir ba şka kimseyle, yahutta 

kıs ı m kısım olmak üzere kendi kendine hadisi mukabele etmekten ibaret olan 

arzın sıfatı ; 

Yaz ı  yazmak, konu ş mak ve uyuklamak gibi şeyhi dinleme ğe mani olan 

hallere düş memekten ibaret bulunan sema' ın sıfatı ; 

Yine bunlarla birlikte, rivayetin, l ı adisi iş ittiğ i kendi nüshasmdan, yahut 

bu as ıl nüsha ile mukabele edilmi ş  bir başka nüshadan yap ılmas ı , bu mümkün 

olmadığı  takdirde her hangi bir nüshadan, fakat ziyade ve noksanl ı klar dola-

yı sıyle vaki olacak nüsha ihtilüflan için ş eyhten mutlaka icazet alarak yap ıl-
masından ibaret olan ismâ veya tandisin s ıfatı ; 

Önce kendi beldesindeki ş eyhlerin hadislerini toplay ıp bunları  tamam-

ladıktan sonra, yan ında olmıyan hadisleri toplamak için seyahata ç ıkmak ve 

dola ş tığı  ş eyhleri ço ğaltmaktan ziyade, şeyhlerden toplad ığı  hadisleri ço ğ alt-

mağa itina göstermekten ibaret olan rihletin s ıfatı ; 

Topladığı  hadisleri, ya her sahabinin musnedi olarak islâm'a giri ş  sıra-

larına göre, veya kullan ış  bakımından daha kolay olan alfabetik s ıraya göre 

tertip, yahutta fıkhi veya diğ er bâblara göre ve her bâbda, o bâbm igbat ve 

nefiy yönünden hükümüne delâlet eden hadisleri tasnif etmekten; veya bu 

tasnifi, hadislerin metin ve isnadlarm ı  zikredip rüyilerinin ihtilif ettikleri 

noktaları  göstermek suretiyle ılletlerine göre yapmaktan; yahutta hadisleri, 

bakıyyesine delâlet etmek üzere bir taraflar ını  zikredip ya bütün isnadlar ını , 
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yahutta belirli bir kitaba ba ğ lı  kalarak yalnız o kitapta zikredilen isnadlar ı  
biraraya getirip atrciflar halinde toplamaktan ibaret olan tasnifin s ıfatı , hadis 

ilminde bilinmesi gereken mühim konulardand ır. 

Nihayet, hadisin sebeb-i vürfıdunu da bu konular aras ında zikretmek 

laz ımdır. El-Kaii Elyû Ya`la İbn Ferra' ın şeyhlerinden Ebü Haf§ el-Tkberi, 

sebeb-i vürûdla ilgili bir kitap tasnif etmi ş , Ş eyh Telpyyu'd-Din İbn Dakikı 'l-
`id de, her halde biraz önce ismi geçen el-`1llsberi'nin tasnifini görmemi ş  ola-

cak ki, baz ı  muas ırlarmın bu konu ile ilgili haberleri toplamaya ba ş ladıkla-

rını  zikretmi ş tir. 

Hadis ulemas ı , kitabımızın "Sonuç" k ısmında zikrettiğ imiz çe şitli ko-

nularla ilgili olarak bir çok kitap tasnif etmi ş lerdir. Ancak biz, bu k ısımda 

konuların mücerred tariflerini vermekle iktifa edip misal vermek lüzûmunu 

hissetmedik. Bu itibarla, her bir konunun asl ına vakıf olmak için daha 

mufassal kitaplara müracaat etmek gerekir. 

Muvaffak ıyyet ve hidayet yaln ız Allah'tand ır. O'ndan ba şka Balı  yok-

tur. Yalnız O'na dayan ır, O'na güveniriz. 
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