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Ö�SÖZ 

 

Đslami ilimler tarihinde muteber metinlerin oluşumunun ardından, 

anlama/anlatma ve tatbik imkânı sağlayacak bir uygulama olarak şerhçilik dönemi 

başlamıştır. Oluşan ve klasikleşen metinleri esas alan bu faaliyet, zaman ve zemine 

göre bir takım değişiklikler gösterse de tarih boyunca var olagelmiş hatta 

popülerliğinden de bir şey kaybetmemiştir.  Zira şerhler klasik metinlerle sonraki 

dönemler arasında bir bağ kurma işlevini yürütmekte, bunu yaparken de ciddi bir 

ilmi mirası aktarmaktadır. Temel metinlerle buluşma arzusu Kur’an tefsiri ve hadis 

şerh çalışmalarını daima diri tutmuş, özellikle kültürel kriz dönemlerinde bu 

çalışmaların hacmi daha da artmıştır.  

Daha öncesinde hadislerin anlaşılması ve yorumlanmasına ilişkin faaliyetler 

mevcut olmakla birlikte, çalışmamız belli eserler üzerine yapılan hadis şerhçiliği ile 

sınırlandırılmıştır. Hadis şerhi Hz. Peygamber dönemi ile başlamış ve üç ile 

dördüncü asırlardan itibaren belli hadis kitapları üzerine odaklanmaya başlamıştır. 

Hadis ilimlerine dair ihtiva ettiği bilgilerin yanı sıra filolojik, fıkhî, kelamî ve kendi 

dönemlerinin müspet ilimlerine dair bilgiler bu eserleri işlevsel hale getirmiştir.   

 Hadis şerhleri ihtiva ettikleri malumat bakımından bugün sadece hadis 

çalışmaları için değil, Đslami düşünce tarihini konu edinen hiçbir mesainin kayıtsız 

kalamayacağı bir alandır. Bu entelektüel faaliyet, şerhe konu olan metinlerin izahı 

olduğu gibi ilim mirasını aktaran bir köprü vazifesi de görmüştür. Bu bakımdan 

önemli bir geleneğin devamında da rol oynamaktadır. Yüzyıllar boyunca birbirinin 

tekrarı gibi görünen hadis şerhlerinin kaleme alınması, bu faaliyetin, göründüğünden 

daha fazla şeyler ifade ettiğini düşündürmelidir. Şerh, yorumlanan eseri sonraki 

zamanlarla buluşturma gibi bir işlevin yanı sıra, yazarının kendi görüşlerini ifade 

etme ve muhaliflerine cevap verme imkânı bulduğu bir zemindir. Bütün bu 

yönleriyle hadis şerh edebiyatını kendine özgü şartları içerisinde ele almak, uzunca 

bir dönem devam eden bu faaliyetin tekabül ettiği gerçek zemini yakalama fırsatı 

verecektir. 

Diğer pek çok alanda olduğu gibi, hadis şerh literatürü üzerine yapılan 

çalışmalarda da, şerhleri ait oldukları edebiyatın genel çizgisinden bağımsız ele 
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almak önemli bir eksiklik olarak görünmektedir. Herhangi bir şerhin zati değerinin 

tespiti ancak ait olduğu edebiyatın gelişim ve dönüşüm çizgisinde nerede 

durduğunun belirlenmesine bağlıdır. Bu belirleme de kuşkusuz şerh edebiyatının 

bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasıyla mümkündür. Hadis şerh literatürü ile ilgili 

yapılan çalışmalarda ‘yargılayıcı’ olmaktan ziyade arka planını, anlamını tanıma ve 

kavramaya, bütün yönlerini açığa çıkarmaya yönelik bir yaklaşım ortaya koymak 

önemlidir. Böylece baştan kurgulayıcı cümleler kurmak yerine bizzat edebiyatın 

kendisinden hareketle yapılacak tespitler objektif sonuçları elde etmeyi 

kolaylaştıracaktır. 

Tez izleme jürisinde bulunan değerli hocalarım Prof. Dr. M. Emin Özafşar 

ve Doç. Dr. Sait Reçber’e, tezime değerli katkılarda bulunan danışman hocam Prof. 

Dr. Ali Dere’ye, çalışmalarımızda hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. 

Yavuz Ünal ve Prof. Dr. Bünyamin Erul’a teşekkür ederim. Ayrıca mesai 

arkadaşlarıma ve özelikle Salih Şengezer ve Yusuf Türker’e şükranlarımı sunarım. 

 

Zişan Türcan  

Ankara, 2008 
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GĐRĐŞ 

I. KO�U ve YÖ�TEM 

A. Araştırmanın Konusu ve Amacı  

Çalışmamızda özellikle belli eserler üzerine yapılan hadis şerhçiliği konu 

edilmiştir. Hicri üç ve dördüncü asırlardan itibaren belirginleşen bu tür şerh 

çalışmaları belli hadis kitaplarının itibar kazanma dönemlerine paralel olarak ortaya 

çıkmıştır. Bununla birlikte daha öncesinde başta rivayet metninin anlaşılması ve 

yorumlanması olmak üzere rivayetin kapalı yönlerinin izahına ilişkin ciddi bir 

mesainin mevcudiyeti söz konusudur. Daha özel alanlara ve münferit rivayetlere 

inhisar ettirilen bu çalışmalar, belli hadis eserlerinin şerhi dönemi için bir alt yapı 

oluşturmuştur.  Günümüze kadar uzanan bu geleneğin böyle uzun bir tarihe sahip 

oluşu kuşkusuz Đslam düşünce sisteminde çok etkin bir yere tekabül etmesiyle 

ilgilidir. Hadis şerhinin doğrudan uğraş alanı olarak dinin iki temel kaynağından 

birini seçmiş olması tefsirle beraber onu diğer şerh faaliyetlerinden ayrıcalıklı 

kılmıştır. Çalışmamızın konusu hadis literatüründe şerh geleneği ve bu geleneğin 

gelişim çizgisidir. ‘Hadis şerhi’ denilince temel hadis eserleri üzerine yazılan şerhler 

akla gelmektedir. Bu şerhler nitelik itibariyle hadis şerhinin diğer türlerine de büyük 

oranda teşmil edilebilir. Çalışmamız temel hadis kitaplarına yazılan şerhlerle 

sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla rivayetleri belli açılardan ele alan eserler (örneğin 

Tahavî’nin eserleri), tek hadis şerhleri, kırk hadis şerhleri, fıkıh, kelam, tasavvuf gibi 

alanlara ait çalışmalarda yer verilen hadis izahları çalışmamızın temel uğraş alanına 

dahil değildir. 

Temel hadis eserlerinin şerhlerinin karakteristiğini tespit etmek, dönüşümü 

takip etmek, dördüncü asır öncesinde ortaya konulmuş şerh faaliyetlerini göz önünde 

tutmayı gerektirir. Bu bakımdan, çalışmamızın ana konusu temel hadis eserlerinin 

şerhleri olmakla birlikte, şerhin altyapısını hazırlayan gelişmeleri de irdeledik. 

Birinci bölümde hadislerin kitabeti, tedvini, tasnifi faaliyetleri ve ilmî disiplinlerin 

oluşumu ile ehl-i re’y ve ehl-i hadis arasındaki gerilimin şerhin doğuşundaki etkileri 

üzerinde durduk. Bu bölümde, daha sonraki belli hadis kitapları üzerine yapılan 

şerhlerde kullanılacak yöntemlerin aslında daha erken dönemlerde de belli oranlarda 

kullanıldığını, musannef eserler ile münferit hadislerin yorumunda mevcut olduğunu 

gösterdik.   
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Đkinci bölümde belli vasıflarıyla emsallerinden üstün tutulan bazı hadis 

musannefatının şerhleri üzerinde durulmuştur. Ayırıcı özelliklerine göre 

gruplandırılan bu şerhler, ihtiva ettikleri öğelerin yoğunlukları ve istihdam ediliş 

şekilleri bakımından mukayeseli olarak konu edilmiştir.  

Üçüncü bölümde hadis şerhinin bilimsel niteliği incelenmiştir. Đlimler 

tarihinde hadis şerhinin nasıl bir konumda değerlendirildiği tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada ortaya konulan özellikleri itibariyle hadis şerhinin 

hadis ilimleri içinde nereye oturduğu meselesi ele alınmıştır. Son olarak hadis 

şerhinin kendisiyle benzer özelliklere sahip olan tefsir ilmiyle bir karşılaştırılması 

yapılmıştır.  

Hadis şerh geleneğinin bir haritasının ana hatlarıyla çıkartılması 

çalışmamızın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç şerhte kullanılan yöntemlerin 

yoğunluk ve istihdam ediliş biçimindeki değişim takip edilerek gerçekleştirilmiştir. 

Şerhin öğelerindeki niceliksel ve biçimsel görünen bu değişim, içeriğine etki 

etmektedir.  Biçimsel ve içerik bakımından değişim geçiren şerhin dönemlere göre 

neye tekabül ettiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Diğer taraftan tezimizde cevabı 

aranan temel sorulardan biri, nihai olarak şarihlerin ‘rivayet’ algısı nedir sorusudur. 

Bu noktayla ilgili olarak metne nasıl yaklaştıkları; lafız-mana ilişkisi bakımından ne 

kadar rahat hareket ettikleri, metni nasıl algıladıkları, metne dogmatik mi yoksa ta’lil 

esaslı mı yaklaştıkları da gözlemlenmeye çalışılmıştır. Tezde hadis şerh geleneğine 

ilişkin şu sorulara doğrudan ya da dolaylı olarak cevaplar aranmıştır: 

Şerhin kavramsal çerçevesi nedir? 

Şerh ihtiyacını ortaya çıkaran sebepler nelerdir? 

Hadis şerhinin muhtevası nedir? 

Şerhin muhtevasında dönemlere göre takip edilebilir bir değişimden söz 

edilebilir mi? 

Başta hadis ilimleri olmak üzere sarf, nahiv, fıkıh, kelâm gibi ilimleri 

bünyesinde barındıran hadis şerhi, bünyesinde barındırdığı bu ilimlerin toplamından 

mı ibarettir, yoksa bu unsurların toplamından daha fazla veya farklı bir özellik mi 

taşımaktadır? Kendine özgü bir yöntem ve muhtevası oluşmuş mudur? 

Hadis şerhinin diğer hadis ilimleri ile ilişkisi nedir?  

Hadis şerhi bir disiplin olma niteliğine kavuşmuş mudur? 
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B. Metodu ve Kaynakları 

Araştırmamızın temel karakteri tasviri olmasıdır. Araştırmada öne çıkan 

başlıkların hepsi malzemenin bizzat kendisinden hareketle belirlenmiştir.  

Rivayetlerin şeklî ve içerik incelemelerine ilişkin öne çıkan hususlar farklı şerh tür 

ve gruplarında ele alınmıştır.  

‘Hadis şerhi’nin başta ulumu’l-hadis olmak üzere pek çok bilgi alanından 

istifade eden ve bu alanların verilerini hadislerin izahında kendi usul ve yöntemi 

doğrultusunda istihdam eden bir faaliyet olduğunu belirtmeliyiz. Hadis şerhi hadisin 

hem şekil hem de içerik bakımından kapalı görülen yönlerinin izahını 

hedeflemektedir. Bu bakımdan muhteva anlamı ile ilgili olduğu kadar isnad ve 

ricaliyle ilgili bilgiler de şerhin konusudur. Bu anlayıştan hareketle biz, şerhin 

doğuşunu araştırırken, kullanılan yöntem ve usul bakımından şerhin ulaştığı en ileri 

noktadan geriye doğru bakmayı tercih ettik ve şerhlerde yer alan yöntem ve bilgi 

alanlarının doğuşu ve gelişimi ile hadislerle ilgili uğraşılarda istihdam ediliş şeklini 

takip etmeye çalıştık. 

Temel hadis eserleri üzerine yazılmış şerhlerden genel eğilimler bakımından 

fazla tedavülde bulunan eserleri esas aldık. Zira çalışmanın, en çok kullanılan şerhler 

üzerinden yürütülmesi, bu literatürün ana hatlarıyla bir haritasının çıkarılmasını 

kolaylaştırıcı bir yöntem olabilir. Çünkü fazla rağbet edilmeyen şerhlerin tek tek 

literatürü yönlendirmesi küçük bir ihtimaldir. Onlar ancak gruplar halinde ele 

alındığında bir ağırlığa sahip olabilirler. Bu itibarla tek tek şerhler üzerinden genel 

bir seyir çizgisinin tespiti en meşhurları üzerinden daha elverişli görünmektedir. 

Diğer taraftan şerh edebiyatı birkaç açıdan gruplandırılabilir. Kronolojik, 

bölgesel ya da eserlerin ayırıcı özellikleri bakımından. Şerh literatüründe bu üç 

açıdan gruplandırmanın pek çok yönden birbirleriyle uyumlu olduğu ve çakıştığı 

görülmektedir. 

Araştırmamızda şerhlerin gruplandırılmasında ayırıcı özellikleri esas 

alınmıştır. Buna göre şerhler fıkhî, tasavvufî, isnad ve rical değerlendirme ağırlıklı ve 

zengin içerikli olmak üzere gruplandırılmıştır. Fıkhî şerhler adı altında Meâlimu’s-

sunen, el-Đstizkâr, el-Muntekâ, el-Mu’lim, Đkmâlu’l-mu’lim, Âridatu’l-ahvezî adlı 

şerhler ele alınmıştır. Tasavvufî şerhlere örnek olarak Behcetu’n-nufûs, isnad ve rical 
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değerlendirme ağırlıklı şerhlere örnek olarak et-Temhîd üzerinde durulmuştur. 

Zengin içerikli şerhler şeklinde vasıflandırabileceğimiz diğer bir grupta da Minhâc, 

Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kârî adlı klasik şerh döneminin önde gelen şerhleri ele 

alınmıştır. Bunların dışında Hattâbî’nin A’lâmu’l-hadîs’ine, Đbn Battâl ve Kirmânî 

şerhleri ile son dönem şerhlerinden Tuhfetu’l-ahvezî ve Avnu’l-ma’bûd’a nadiren de 

olsa atıflarda bulunulmuştur.  

Ayırıcı özellikleri dikkate alınarak yapılan gruplandırma, kronolojik 

gelişime genel olarak denk düşmüştür. Başka bir ifadeyle genel eğilimleri 

bakımından değerlendirildiğinde bu şerhler içinden –kabaca– Nevevî’ye kadar 

olanların fıkıh ağırlıklı oldukları görülür. Nevevî ve sonrasındaki şerhlerde de fıkıh 

temel bir yaklaşım olarak varlığını korumuşsa da bu şerhlerin zengin içerikli şeklinde 

vasıflandırılmaları daha uygun görünmektedir. Zira bu eserlerde fıkhî olmayan yahut 

fıkhî bir amaca hizmet etmeyen pek çok değerlendirmenin de bulunduğunu görmek 

mümkündür. Fıkhî olarak vasıflandırılan şerhlerde bu türden yaklaşımlar tali önemi 

haiz olup genellikle de yine fıkhî amaca hizmet etmektedir. Şerhlerden kronolojik 

gelişime dâhil olmayan isnad ve rical değerlendirme ağırlıklı ve tasavvufî şerhler de 

tabiatıyla tamamen iç dinamikleri bakımından ayrıştırılmışlardır.  

Şerhleri ana eğilimlerine göre gruplandırma tamamen konuyu ihata etme 

zorluğundan kaynaklanmaktadır. Bu gruplandırma, sözü edilen şerhlerin diğer 

özelliklerini görünmez hale getirecek tarzda kullanılmamaktadır. Bununla amaçlanan 

husus –ileride temellendirileceği üzere- şerhlerin genel eğilimlerini vurgulamak ve 

bunu pratik bir amaç için kullanmaktır. 

Şerhlerde rivayetlerin ele alınış biçimi mukayeseli bir şekilde ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Şerhlerdeki yaklaşım biçimlerini tespit işlemi –ele alınan 

eserlerin satır satır okunmasının özellikle zaman açısından imkânsızlığı nedeniyle- 

seçme rivayetler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu rivayetlerin seçiminde herhangi 

bir kriteri dikkate almadığımızı, ancak olabildiğince fazla örneğe dayanma çabasında 

olduğumuzu belirtmeliyiz. Farklı yaklaşımlara elverişli mahiyetteki rivayetlerin 

seçimi alternatif bir yol gibi görünse de bu hareket tarzı, temelde tasviri niteliğe 

sahip çalışmamızın amaçlarını gerçekleştirme imkânı sunmamaktadır. Zira 

çalışmamızda farklılıkların tespiti kadar benzerliklerin tespiti de önem arz 

etmektedir.  
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Şerh türleri arasındaki değişim izlendiği gibi aynı grupta yer alan şerhlerin 

kendi aralarındaki farklar da tespit edilmiştir. Şerhler arasında ana eğilimleri esas 

alınarak yapılan gruplandırma büyük ölçüde kronolojik gruplandırmaya da denk 

düştüğü için ulaşılan sonuçları dönemsel olarak da ifade etme imkânı bulunmuştur. 

Çalışmamızın temel müracat eserleri tabi olarak yukarıda sayılan şerhlerdir. 

Çalışma doğrudan bu eserlere dayandırılmış, ortaya konulan tarifler doğrudan bu 

kaynakların kendilerinden hareketle oluşturulmuştur. Bununla birlikte şerhlerde 

kullanılan bilgilerin ilgili oldukları alan eserlerine de zaman zaman müracaat 

edilmiştir. Örneğin şerhlerde verilen garibu’l-hadislerle ilgili bilgilerin zenginliğini 

tespit amacıyla garîbu’l-hadis eserlerine bakılmış, rivayetlerin isnadı ile ilgili 

şerhlerde yer alan malumatın değerlendirilmesi bakımından bir takım rical ve tabakat 

kitaplarına başvurulmuştur. Şerhin doğuşu dönemine dair malumatın elde 

edilmesinde erken döneme ışık tutacak eserler ile şerh öncesi dönemde hadislerle 

ilgili izah ve yorumlamanın uygulama alanlarından başta musannefler olmak üzere 

ilgili eserler üzerinde de durulmuştur. Ayrıca sözü edilen şerhler üzerine yapılmış 

doktora çalışmalarından da istifade edilmiştir. 

 

C. Kavramsal Çerçeve 

Çalışmamızın başlığı, “hadis literatüründe şerh geleneği ve özellikleridir.” 

Bu başlıkla sadece hadis şerhçiliği ile ilgilendiğimizi ve pek çok alanda söz konusu 

olan şerh faaliyetlerini dışarıda tuttuğumuzu belirtmiş olduk. Hadis şerh geleneği ile 

de sadece temel hadis eserleri üzerine şerh yazma geleneğini kastetmekteyiz. 

Sözlükte yarmak, açmak, eti kemikten ayırmak, kapalı bir şeyi açıklamak 

gibi anlamlara gelen şerh, bir metnin açıklanması anlamında kullanıldığında, hadiste 

sadece anlama ve yorumlama faaliyetine indirgenemeyecek kadar geniş bir 

kavramdır. Zira şerhle sadece metni anlamak ve yorumlamak değil, aynı zamanda bir 

konuyu ele almak, bazen hüküm çıkarmak, bazen bir ilkeye ulaşmak amaçlanabilir. 

Şerh görüşlerin ortaya konulması, tartışılması ve önceki ilmî mirasın aktarılması için 

de uygun bir zemin olarak görülmüştür. Bu bakımdan hadisin şekil ya da 

muhtevasına ilişkin ortaya konulan her türlü bilgi ve bu bilginin oluşumu hadis şerh 

tarihi açısından önemlidir. Bu bakımdan ulûmu’l-hadis denilen bilgi alanları başta 
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olmak üzere diğer pek çok özgün bilgi alanları şerhe veri sağlamaları bakımından 

takip edilmelidir.  

Rivayetlerin isnad ve ricali ile muhtevasını konu edinen ilimlerin topluca 

ifadesi olan ulûmu’l-hadis şerhin en temel veri kaynaklarını teşkil eder. Hadis şerhi 

bu ilimleri bünyesinde istihdam etmiştir ve onların toplamından ibaret değildir. Bu 

ilimlerin verileri belli kitapların şerhinden önce münferit hadislerin yorumu 

döneminde de istihdam edilmiştir. münferit hadislerin yorumu ifadesi ile kastedilen 

şey, tek hadis şerhleri değildir. Bu tabirle, rivayetin, nakledildiği eserden bağımsız 

olarak ele alındığı ve hangi eserde bulunduğu meselesinin onun yorumlanmasında 

yönlendirici bir etkiye sahip olmadığı kastedilmektedir.  

Dördüncü asra gelindiğinde hadis tarihinde önemli bir dönem başlamıştır: 

Bu da, belli bir hadis kitabının ihtiva ettiği rivayetlerin topluca şerhi dönemidir. Çok 

geçmeden ardından belli bir kitap üstüne yapılan şerh dönemi gelmiştir. ‘Belli bir 

kitap üstüne yapılan şerh’ tabiri ile sadece münferit rivayetlerin yorumu ya da belli 

hadis eserlerinin ihtiva ettikleri rivayetlerin şerhi değil, belli bir kitabın ihtiva ettiği 

rivayetlerin şerhi ile birlikte o kitabın yapı ve sistematiğinin şerhi yönlendiren bir 

etken olarak belirginleşmesini kastetmekteyiz. Şerh edilen kitabın tasnif düzeni, bab 

ve hadislerin tertibi, müellifinin tercemelerle ve doğrudan ifade ettiği görüşleri şerh 

edilen eserin yapı ve sistematiğinin şerh üzerindeki rolü olarak ifade edilmiştir. Şerh 

edilen eserin yani kaynağın şerhi yönlendirmesi belirgin olarak klasik dönemde 

görülmektedir. Kabaca Nevevî ile başlattığımız bu dönemde şerh artık kendi yöntem 

ve usulüne kavuşmuştur.  
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II. ŞERHĐ� DOĞUŞU ve GELĐŞĐMĐ 

 

A. Hadis Rivayeti ve Anlama 

Hz. Peygamber yüklendiği görevin bir gereği olarak hayatın her alanına 

ilişkin kurallar koyan bir rehberdi. Onun otoritesi toplumu bir arada tutuyor, 

rehberliği ile erdemli insan olmayı öğretiyor ve ahlaki temele dayalı bir toplumu inşa 

ediyordu. Hz. Peygamber’in bu konumu onun vefatından sonra da devam ettirilmek 

istendi. Henüz o hayatta iken kaydedilmeye ve ezberlenmeye başlanan söz ve 

hareketlerinin tasvirine ilişkin bilgiler, onun hayattayken bizzat kendisinin 

oluşturduğu ve yerleştirdiği otoritesinin yerine kaim oldu. Kayda geçirilen ve sonraki 

nesillere aktarılan bu rivayetler Hz. Peygamber’in manevi otoritesini devam ettiriyor 

ve sonraki Müslümanların dini ve ahlaki yaşantıları için temel referans olarak 

algılanıyordu.  

Hz. Peygamber’in bu üstün konumu, söz ve fillerinin tasvirine ilişkin 

anlatımlarını titizlikle muhafaza etmeye, ardından onları anlama ve tatbik etmeye 

yönlendirdi. Onun döneminde hadisleri anlama faaliyeti kişisel ihtiyaçlar 

çerçevesinde başlamıştır. Sahabenin Hz. Peygamber'in ağzından çıkan her bir sözü 

ne kadar önemsediği malumdur. Fırsat buldukça onu dinlemeye gayret ediyor, ancak 

bununla birlikte normal hayatlarına devam ediyor, geçimlerini temin için çeşitli 

işlerle meşgul oluyorlardı. Hz. Peygamber'in sözlerini birbirlerine naklederek kayıp 

anlarını telafi etmeye çalışıyorlardı. Hz. Ömer'in komşusuyla münavebesi, bu çabayı 

örneklemesi bakımından önemlidir.1 Bu durum aynı zamanda hadis rivayetini 

başlatmıştır. Bu ameliye sözlerin manasının aktarımı şeklinde gerçekleşiyordu. Yani 

mana ile rivayet söz konusu idi. Çünkü rivayet eden anladığı şeyi muhatabının 

anlayacağı şekilde rivayet etmekteydi.2 Nakledilen kimi zaman Hz. Peygamber'le 

                                                 
1 Rivayete göre Hz. Ömer bu konuda komşusuyla anlaşmıştır. Kendisi günlük işleriyle uğraşırken 
komşusu dinlemiş, komşusu tarlasında çalışırken de kendi hazır bulunmuş, akşamları buluşarak bilgi 
alış verişinde bulunmuşlardır. Bkz. Buhârî, 3/ilim, 27 (I, 31) 
2 Gadamer, anlama ile yorumlamayı tek bir süreç kabul eder. Bkz. Bilen, Osman, Çağdaş Yorumbilim 
Kuramları, Kitâbiyât, Ankara 2002, 113; Martin Heidegger’e göre de, insanın dünyaya dönük ve ona 
açık olması veya yönelimliliği anlamaya dâhildir. Bu yönelimler açısından anlama ve dile getirme iç 
içedir. Bilen, a.g.e., 103 
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yaşanmış bir olay kimi zaman da onun bir sözüydü. Her hâlükârda yeni bir bağlamda 

zikredilen rivayet bu yeni olaya uyarlanmaktaydı. Aslında yeni bir soru ya da olay 

üzerine rivayetin aktarılması başlı başına bir yorum olmasa da zihnî bir 

ilişkilendirme söz konusuydu. Bu durum, yaşanan olayla ilgili bir nakil olduğunda 

daha da belirginleşiyordu. Çünkü yaşanmışlık sözle naklediliyordu. Bu nakil işlemi 

canlı bir olayın resmedilişinde, kelimlerin kifayetsizliğinden kaynaklanan anlam 

kayıplarını gündeme getiriyordu. Diğer taraftan olayın bütününe şahit olmamaktan 

kaynaklanan eksik aktarımlar da söz konusuydu.   

Rivayet etme işinin tabiatından kaynaklanan bu anlam kayıpları hadis 

tenkidini sahabe döneminde ortaya çıkarmıştı. Burada Hz. Aişe’nin bazı sahabilerin 

rivayetlerine yönelik eleştirileri ve onlarla ilgili düzeltmeleri hatırlanabilir.3 

Diğer taraftan sonraki teknik kullanımıyla ziyade ve idraclar söz konusuydu. 

Bu türden ziyade ve idraclar mana ile rivayetin bir sonucu idi.4 Bunların bir kısmı 

hadiste geçen garib kelimelerin izahı, bir kısmı da fıkhî bir hükmü açıklamak 

şeklinde ortaya çıkmıştır.5 Đdracların en çok rastlanan türü hem sahabe döneminde 

hem de sonraki dönemde garibu’l-hadislerin izahıyla ilgilidir. Suyutî’nin, “…Bana 

göre garib lafızları izah için yapılan idraca engel olunamaz. Đşte bu nedenle Zuhrî ve 

daha başka pek çok imam bunu yapmışlardır”6 şeklindeki sözü, hadislerle ilgili 

izahların ilk örneklerinin garibu’l-hadisler ile ilgili olduğuna işaret etmektedir.  

                                                 
3 Örnekleri görmek için bkz. ez-Zerkeşî, Muhammed b. ‘Abdillah, el-Đcâbe li irâdî mâ istedrekethu ‘Âişetu 
ale’s-sahâbe, thk. Bünyamin Erul, Muessetu’r-risâle yay., Beyrut, 2004 
4 Müdreci hadis ilimlerinin onüçüncüsü olarak ele alıp işleyen Hâkim, dikkati sahabe üzerinde 
yoğunlaştıran şu başlığı kullanmıştır: “Bu tür, Rasûlullah’ın hadislerine eklenen sahabe sözlerinin 
bilinmesine ve başkalarının sözlerinin, O’nun sözlerinden arındırılmasına dairdir.” Hâkim, Ebû 
Abdillah Muhammed en –Neysâbûrî, Ma’rifetu ‘ulûmi’l-hadîs, thk. es-Seyyid Muazzam Hüseyn, 
Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut, II, baskı, 1977, I, 84; Ayrıca Đbn Hacer, sahabenin bir şeyle ilgili 
olarak hüküm verip ardından da bir hadisi zikrettikleri bazı durumlarda, verdikleri hükümlerin sonraki 
râviler tarafından –bir vehim sonucu- hadisin başına eklendiğine dikkat çekmektedir. Bkz. San’ânî, 
Muhammed b. Đsmâil el-Emîr el-Huseynî, Tavzihu’l-efkâr li maâni tenkihu’l-anzâr, I-II, (thk. 
M.Muhyiddin, Abduhamid) Mektebetu’s-selefiyye, Medine trs., II, 55; Đbn Hacer idracın nasıl 
meydana geldiğini şöyle izah eder: “…Bunun sebebi, bazı râvilerin açıklama ya da ayrıntı için 
kullanılan edatları hazfederek, kısaltmaya gitmesi, onlardan sonra gelen râvilerin de hiçbir ayırıma 
gitmeden onu müdrec olarak rivayet etmesidir.” Bkz. Sanânî, a.g.e., II, 63-64 
5 Đdrac sebeplerinin hemen hepsinin fıkhî değerlendirmelere dayandığına dair bkz. Özafşar, M. Emin, 
Hadîsi Yeniden Düşünmek, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1998, 227   
6 Suyûtî, Celâleddîn, Tedrîbu’r-râvî fî şerhi takrîbi’n-.evevî, (thk. Muhammed Emin b. Abdullah), 
Dâru’l-hadis, Kahire, 1425/2004, 237–238 
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Bu dönemde (Hz. Peygamber ve Hz Ebû Bekir dönemi7)  garibu’l-hadislerin 

ve izah edilme mecburiyetlerinin ortaya çıkmasının nedenlerini Hz. Peygamber’in 

kullandığı dilin kendisinden kaynaklanan sebeplere bağlayabiliriz. Başta onun her 

topluluğa anlayacakları şekilde hitap etmesi, kelimelere yeni anlamlar yüklemesi8 

böyle bir olguyu erken bir dönemde ortaya çıkarmıştır. Sahabe anlamadığı kelimeleri 

Hz. Peygamber’e sağlığında doğrudan sorup öğrenme imkânına sahipti. Onun 

vefatından sonra da bu ihtiyacı aralarında daha bilgili olanlara sorarak gidermişlerdir. 

Bütün bu çabalar bireysel gereksinimlerle gündeme gelmiştir. Kişilerin hadisleri 

öğrenme arzuları ve bundan neşet eden hadis nakli hep Hz. Peygamber'in gösterdiği 

doğrulara göre yaşama çabalarına istinat ediyordu. Dolayısıyla bu dönemin ayırıcı 

özelliklerinden biri olarak, rivayetlere ilginin ‘anlama’ çerçevesinde kaldığını 

görmekteyiz. Bilgi henüz objektif bir uğraş alanı haline gelmemiş, yaşanan hayatla iç 

içeliğini sürdürmüştür.9   

Hz. Peygamber döneminde hadislere ilişkin faaliyetin diğer bir özelliği de 

şifahî oluşudur. Her ne kadar sahifelere hadis yazan kişiler varsa da onların bu 

faaliyetleri kendi işittikleri hadislerinin çerçevesini aşmamaktadır.10 Kaldı ki bu 

kişilerin sayısı, yazıya karşı olanlara nispetle çok azdır. Hadisleri nakil işleminin 

sözlü oluşu, toplumun yazı bilgisinin durumu ve yazıya duyduğu ihtiyaç nispeti ile 

ilişkilendirilebilir. Bu dönemde isnad henüz söz konusu olmadığı gibi rivayet nakil 

formu da oluşmuş değildi.  

Hz. Peygamber döneminde ve hemen sonrasında, rivayetlere ilişkin 

faaliyetin sözlü bir karaktere sahip olması, muhafazayı öncelemesi ve kişisel 

gereksinimlerle ilgili oluşu tutarlı bir ilişkiye işaret etmektedir. Öncelikle bu 

faaliyetin sözlü oluşu, yazının çağrıştırdığı nesnellik ve kurumsallaşmadan söz 

edilemeyeceğini göstermektedir ki bu aynı zamanda hadislerin yorumlanmasıyla 

ilgili bir meşguliyet alanının teşekkül etmediği anlamına gelir. Zaten bu durumda ses 

                                                 
7 Zira bu dönemden sonra fetihlerin hızlanmasıyla farklı kültürlerden kaynaklanan etkenlerden bahsetme 
imkanı vardır. 
8 Örnekler için bkz. Akgül, Yusuf, Edebî Tür Olarak Garibu’l-Hadis,  (Basılmamış Doktora Tezi), 
Ankara, 2006, 34–37 
9 Bu durum, hadislerle olduğu kadar Kur'an ayetleri ile ilgili de aynıdır. Rivayete göre, sahabe 
ayetlerden bir kısmını içselleştirip hayatlarına tatbik etmeye başladıktan sonra diğer ayetleri 
öğrenmeye koyuluyorlardı. Bkz. Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn, Sunenu’l-kübrâ, thk. 
Muhammed Abdulkâdir Ata, I-X, Mektebetu dâri’l-bâz, Mekke 1414/1994, III, 119  
10 Koçyiğit, Talât, Hadis Istılahları, A.Ü.Đ.F.Y., Ankara 1985, 437  
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ile anlam arasında mevcut olan ‘doğal bağ’11 kopmamış, bağlamların yinelenmesi ile 

anlam yaşatılmıştır. Dolayısıyla bu çabadaki temel sâikin ilmî değil, salt kişisel 

gereksinim olduğu söylenebilir. Zaten bu dönemde, anlamayla ilgili olarak kullanılan 

'fıkıh' tabirinin ilk hicrî asırda, ahiret bilgisi, nefsin incelikleri ile ilgili malumat, 

ahiret ve dünya gerçeklerine muttali olmak manalarına gelmesi12 de bu tespiti 

doğrulamaktadır. Burada ‘anlama’ ile sınırlı bir faaliyetten söz edilebilir. Özellikle 

Hz. Peygamber döneminde istisnai birkaç örneğin13 dışında yoruma ihtiyaç 

duyulmamıştır. Çünkü yaşanan her bir olayla ilgili nasıl bir tutum belirleneceğine 

dair Hz. Peygamber’in tavsiyesini almak mümkündü. Ancak onun vefatından sonra 

yeni şartlarla ilgili eldeki sınırlı rivayetten çözümler üretilmesi gerekmiştir. 

Rivayetleri yorumlama çabası bu dönemle birlikte fıkhî gerekçelerle daha da kendini 

göstermiştir. Gerçek anlamda yorumlamanın ortaya çıkması için hadislerin kitabeti 

ve tedvininin beklenmesi gerekecektir. Hem sınırlı malzemeden yeni şartlara 

çözümler bulmanın yani hüküm istinbat etmenin kurallarının belirginleşmesi ve fıkhî 

malzemenin tedvini hem de bir araya getirilen rivayet malzemesinin tearuz gibi 

problemlerinin daha rahat görüldüğü ‘tedvin’ faaliyeti, ‘şerh’in doğuşu açısından çok 

önemli bir dönemi işaret etmektedir. 

 

B. Hadis Tedvîni ve Yorumlama Dönemi 

Hicrî 75 yıllarına gelindiğinde, hafızanın çoğalan malzemeyi 

taşıyamamasından14, siyasetin toplumun pratik ihtiyaçlarına cevap verme 

zorunluluğundan ve siyasî iradenin Şia, Haricîler, Rafizîler ve Kaderiye'ye karşı 

                                                 
11 David, West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, trc. Ahmet Cevizci, Paradigma, Đst. 1988, 252   
12 Gazzâlî’nin bu görüşü için bkz. Tehânevî, Muhammed Ali, Keşşâfu ıstılahâti’l-fünûn ve’l-ulûm, I-
II, thk. Ali Dahruc, Mektebetu Lübnan nâşirûn, Beyrut 1996, 40 
13 Amr b. el-Âs’ın anlattığı şu hikayesi Hz. Peygamber döneminde sahabenin yaygın olmayan 
yorumunu örneklemektedir: "Zâtü's-selâsil gazvesinde iken soğuk bir gecede ihtilâm oldum. 
Gusledersem helak olacağımdan korkup teyemmüm ettim ve arkadaşlarıma (orduya) sabah namazını 
kıldırdım. (Medine'ye döndükten sonra) bunu Resûlullah (s.a.)'a haber verdiler. Resûlullah (s.a.): "Ya 
Amr, sen ashabına cünüp olarak mı, namaz kıldırdın, diye sordu. Beni yıkanmaktan alıkoyan şeyi 
haber vererek şöyle dedim; Ben Cenab-ı Allah'ın şöyle buyurduğunu işittim: “Kendi kendinizi 
öldürmeyiniz, muhakkak Allah size karşı merhametlidir." Bunun üzerine Peygamber (s.a.) güldü, hiç 
bir şey demedi.” Ebû Dâvûd, Suleyman b. Eş’as es-Sicistânî, es-Sunen, I-IV, Çağrı yay. Đstanbul, 
1992, 1/tahâret, 124 (I, 238) 
14 Hatîb, Takyîd., 64; Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh, Başbakanlık basımevi, 
IV. Baskı, Ankara 1976, I, 46 
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tedbir alma arzusundan15 dolayı hadislerin tedvin edilmesi zaruret arz etmeye 

başladı.16 Tedvin, farklı bölgelere dağılmış otoritelerin (sahabe)  vefatından dolayı 

hadislerin muhafazası için alınan ciddi bir önlemdi. Öncesinde seyehatler (er-Rıhle fî 

talebi’l-hadis/ilm) aracılığıyla ‘muhafaza’ edilen hadisi, bu otoritelerin 

kaybolmasıyla birlikte tedvin etme ihtiyacı belirdi.17 Kısmen şifahî ama genelde 

yazılı kaynaklar üzerinden yürütülen bu faaliyet18, isnadın şart koşulması19, özünde -

belirgin olmamakla beraber- sahih-sakim ayırımını gözetmesi20 ve hadisle ilgili ilmî 

faaliyetlerin kurumsallaşmasının önünü açması bakımından çok önemli bir dönemi 

ifade etmektedir.21  

Mecmualar, isimsiz ve rastgele meydana getirilmiş olmakla beraber22, bu 

dönem rivayetleri yazılı metinler şeklinde bir araya getirmesi bakımından önemli bir 

aşamadır. Tedvinle birlikte bu yazılı metinler yorumlamanın konusu haline 

gelebilmiştir.23 Böylece ‘anlama’ döneminden tam anlamıyla ‘yorumlama’ dönemine 

                                                 
15 Đbn Hacer, Ebû’l-fadl Ahmed b. Ali, Hedyu's-sârî, Beyrut 1379, 6; Sezgin, M. Fuad, Buhârî'nin 
Kaynakları, Kitâbiyât, Ankara 2000, 57–58; Hadislerin tedviniyle ilgili resmî talimatı veren Emevî 
halifesi Ömer b. Abdilaziz'in, faaliyetlerini yoğunlaştıran Kaderiyye karşı yazdığı er-Redd ale'l-
Mu'tezile adlı bir risalesi bilinmektedir. Bkz. el-Bağdadî, Ebû Mansur Abdulkâhir b. Tâhir 
(429/1037), el-Fark Beyne'l-fırak ve beyânu’l-fırkati’n-nâciye, thk. Muhammed Muhyiddîn 
Abdulhamîd, Beyrut trs., 363 
16 Hadislerin tedvinine ilk olarak Hz. Ömer niyetlenmiş ancak bununla fazla meşgul olunup Kur'an'ın 
ihmal edilebileceği endişesiyle bundan vazgeçmiştir. Bkz. Đbn Sa'd (230/844), Muhammed, et-
Tabakâtü’l-kübrâ, Dâru’s-sâdır, I-VIII, Beyrut trs., III, 287 
17 Ünal, Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, 172 
18 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, 61 
19 Hadisleri ilk isnad eden kişinin tedvinle görevlendirilen Zuhrî (124) olduğu söylenir. Bkz. Đbn Ebî 
Hâtim, Muhammed b. Đdrîs, el-Cerh ve't-ta'dîl, Dâru ihyâi’t-turâsi’l-arabî, I-IX, Beyrut 1271/1952,  
VIII, 73 
20 Zuhrî’nin nakledilen şu sözü tedvinin nedenini açıklamakla beraber, mahiyetine dair de fikir 
vermektedir: “Eğer şu doğudan bize akıp gelen hadisler olmasaydı hadis yazmayı hoş görmez ve ona 
izin de vermezdim.”  Đbn Asâkir, Ebû’l-Kasım Ali b. Hasan b. Hibetullah b. Abdullah, Tarîhu 
Medinet’i Dımeşk, I-LXXX, thk. Muhibbuddin Ebî Said Ömer b. Gurame el- Amravi, Dâru’l Fikr, 
Beyrut 1997, LV, 319; Ayrıca bkz.Ahmed Naim, Tecrîd, 46 
21  Dönemin bu özellikleri aslında Halife Ömer b. Abdilaziz'in tedvin hareketinin başlamasına dair 
verdiği resmî talimatının satır aralarında vardı. O bu konuyla ilgili olarak Medine valisi Ebû Bekr b. 
Muhammed b. Hazm'a (120) şöyle yazmıştı:"Bak, Peygamber'in hadisinden ne bulursan yaz; zira ben 
ilmin yok olması ve ulemanın kaybolmasından endişe ediyorum. Bir de Nebî (a.s.)'ın hadisinden 
başkası kabul edilmesin. Âlimler bilmeyenlere öğretmek için ilmi ifşa etsinler ve (ders vermek için 
belli) bir yerde otursunlar. Çünkü ilim, gizli tutulmadıkça yok olmaz." Buhârî, 3/ilim, 34 (I, 33)  
22 Sezgin, Buhârî'nin Kaynakları, 79 
23 Bazı bilginler anlama ve yorumlama arasındaki farkı, bunlara temel teşkil eden malzemeye 
bağlamışlardır. Buna göre anlama, yabancı bir öznenin, ruhsal yaşamın kendini ifade ettiği her türlü 
göstergeyi kullanarak, ne demek istediğini, ya da neyi amaçladığını anlamaya dayanır. Yorumlama ise 
daha belirli bir iştir; yalnızca yazı ile tespit edilmiş göstergeleri kapsar. Buna yazıya benzer biçimde 
tespit edilen her türlü belge, anıt gibi şeyler de dâhildir. Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin 
Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, T.D.V yay. Ankara, 1997, 26 (Rabinow, Paul, 
Sullivan, William, Toplumbilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, 27’dan naklen)   
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geçiş söz konusudur. Bu dönemde anlaşılmayan noktaları ne Hz. Peygamber’e, ne de 

sahabeye sorma imkânı kalmıştır. Đnsanları Hz. Peygamber’e ulaştıracak ve onun 

manevi otoritesini hissettirecek eldeki tek vasıta yazılı rivayetlerdir. Sözlü ifadelerde, 

anlaşılmayanı soru-cavap ilişkisi ile anlamak mümkündür. Ancak yazılı ifadelerde ve 

belgelerde bu imkân olmadığı için, anlaşılmayanı anlaşılır kılmak için yorumlamaya 

ihtiyaç duyulmuştur.24 Zira sözlü geleneğin kullandığı dil ile yazılı geleneğin 

kullandığı dil uslup ve yapı itibariyle farklıdır. Yazılı söylem sözlü söylemden daha 

ayrıntılı ve sabit dil bilgisi kuralları geliştirmiştir, çünkü yazıda anlamın 

verilebilmesi dilin düzenlenişine bağlıdır. Bunun da nedeni, sözlü söylemdeki gibi 

dil bilgisine pek gerek kalmadan ‘anlamın belirlenmesine’ yardımcı olan canlı 

ortamın yazılı söylemde var olmayışıdır.25 Sözlü ifadeler şeklinde varit olan ve 

aktarılan rivayetlerin, yazılı bir metinde titizlikle uygulanan düzenlenişten mahrum 

olduğu açıktır. Rivayetler belli bir zamanda ve her zaman kelimelerden öte şeyler de 

içeren canlı bir ortamda varit olmuştur. Bu bakımdan yalnız kelimelerden oluşan bir 

bağlamda belirmemiştir. Rivayetler yazılı metinler haline gelseler de, onların aslî 

durumlarının muhafazasını temin edecek şekilde hicrî ilk asrın ikinci yarısından 

itibaren hadis rivayetinde, üçüncü asra kadar sadık kalınacak bir mekanizma 

işletilmeye başlandı: Hem sözlü hem de yazılı olan ama sözlü olma vasfı ağır basan 

ikili bir mekanizma. Ancak bu süreçte her geçen gün yazı lehine bir alan genişlemesi 

yaşanmaktaydı.26 Bu ikili mekanizma sayesinde sözlü ifadelerin yazıya 

geçirilmesinde ortaya çıkacak olan anlam kayıpları telafi ediliyordu.  

Hadis tedvininin hemen ardından belki de eş zamanlı olarak tasnif faaliyeti 

başlamıştır. Tasnifin tedvin ile iç içeliğinden bahsetmemizi mümkün kılacak bilgilere 

mevcuttur. Buna göre, ilk müdevvin Zuhrî'nin akranı olan Yahyâ b. Kesîr (129/746) 

kitaplarını tasnif etmişti.27  

 

                                                                                                                                          
 
24 Bkz. Lecompte, Güney, Ruhsal Dilbilim, (Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları içinde), Türk Dil Kurumu 
Yay., Ankara, 1980, 149-150  
25 Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, Çev. Sema Postacıoğlu Banon, Metis Yayınları, 1999, Đstanbul, 
54  
26 Sezgin, Buhârî'nin Kaynakları, 44   
27 Đbn Ebî Hâtim, a.g.e., I, 184 
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C. ‘Şerh’e Çerçeve Oluşturması Bakımından ‘Tasnif’in Oluşum Süreci 

Tedvin hareketi sonucu rivayetlerin yazılı belgeler şeklinde toplanması 

hafızanın yükünü tamamen ortadan kaldırmış değildi. Bir yazılı metin eşliğinde 

ezberden hadis rivayeti hala tercih edilen bir yöntemdi. Ancak hadisleri anlama ve 

yorumlamaya yönelik teşvikler de duyulmaya başlanmıştı. Örneğin Mâlik, hadis 

rivayetine heveslenen iki yeğenine, rivayeti azaltıp, hadisleri anlamaya çalışmalarını 

tavsiye etmekteydi.28 Rivayet aktarımının metinler arası bir nakle dönüşme süreci ile 

tasnifin yerleşmesi ve olgunlaşması arasında bir paralellik görülmektedir. Zira 

muhafaza işi yazıya tevdi edilince, metin, zihnin yükünü hafifletmiş ve böylece 

zihnin malzeme üzerinde düşünmesine fırsat tanımıştır.29 Tasnifin en ileri 

örneklerinden birini vermiş olan Buhârî’nin, kitaplardan nakli meşru hale getirerek 

isnadın otoritesini sarsması30 bu tespiti destekleyen önemli bir örnektir. Kuşkusuz bu 

durum öncesinde rivayetler üzerinde hiç kafa yorulmadığı anlamına gelmemektedir. 

Ancak bu dönemle birlikte daha sistemli bir çabanın ortaya çıktığı açıktır.  

Tasnifin anlama ve yorumlama faaliyetini ilgilendiren bir yönü vardır. Belli 

bir babın altına dizilen rivayetler, o bab başlığıyla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde 

ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte bazı bab ve hadis sevkinde konunun farklı 

yönlerini görme ve bir sonuca, bir bütünlüğe varma amacı da güdülebilmektedir. 

Hadislerin tedvininin fıkhın tedvininden önce olmakla beraber, tasnifinin 

fıkhın teşekkülünden sonra olduğunu hatırlamak gerekir.31 Đlk fıkıh kitapları 

hadislerin tasnifinden önce; Emevîlerin son döneminde yazılmıştır. Henüz o 

dönemde Đbrâhim en-Nehâî (96/715) Abdullah b. Mes’ud, Hz. Ali, Kâdî Şureyh ve 

diğer Kûfe kadılarının fetvalarını toplamış ve fıkhın bütün konularını içeren 

bablardan müteşekkil bir tasnif ortaya koymuştu.32 Ayrıca Zuhrî’nin (124/741), 

fetvalarının üç cilde33 ve Hasan el-Basrî’nin (110/728) konularına göre düzenlenmiş 

                                                 
28 Bkz. Hatib, el-Fakîh ve’l-muteffakkih, tkh. Âdil b. Yusuf el-Azzâzî, I-II, II. Baskı, Dâru Đbni’l-
Cevziyye bi’s-Suûdiyye 1417, I, 430; Bir başka rivayette Veki’ b. el-Cerrah’ın (196/811) ashabu’l-
hadisi hadislerin fıkhını öğrenmeye şöyle teşvik ettiğini görmekteyiz: “Eğer siz, hadiste fıkıh sahibi 
olsanız ve onu iyice öğrenseniz, ashabu’r-re’y size üstün gelemez. Ebû Hanîfe’nin görüş beyan ettiği 
her konuda biz mutlaka bir bab halinde rivayette bulunmuşuzdur.” Hatib, el-Fakih ve’l-mutefakkih, I, 
432 
29 Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, 58 
30 Sezgin, Buhârî'nin Kaynakları, 143 
31 Karaman, Hayreddin, Đslam Hukuk Tarihi, Đstanbul, 1989, 174 
32 Dihlevî, Şah Veliyullah (1176/1762), Huccetullâhi’l-bâliğa, çev. Mehmet Erdoğan, Đz yay. I- II, 
Đstanbul, 2002, I, 528–529 
33 Bkz. Hucvî, Muhammed b. el-Hasen, el-Fikru’s-Sâmî fî târihi’l-Đslâmî, Medine, 1396, I, 334  
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fetvalarının ise, yedi cilde bâliğ olduğu nakledilmektedir.34 Aslında bu eserlerin telifi 

mahallî fıkhî uygulamanın toplanması anlamını taşımaktadır. Bu itibarla, sözü edilen 

eserleri genel bir hadis tedvin ve tasnifi hareketi olarak göremeyiz. Kaynaklarda ilk 

müdevvin ve musannifler arasında en-Nehâî’nin ya da Hasan el-Basrî’nin 

sayılmaması bunu teyit etmektedir. Aslında bu, rivayetlerin yazıya geçmesi ile 

rivayet etme işinin azaltılması ve anlaşılmasına yönelik tavsiyelerde bulunulmasıyla 

birlikte,35 sadece fakihlere has bir alan olan rivayetleri anlama ve yorumlamanın, 

bütün mesaisini hadislerin rivayeti işine ayıran kesimlerin de meşguliyet alanı haline 

gelmeye başlamasını da temin etmiştir. Mâlik kitabında fıkhını inşa ederken 

rivayetleri de serdetmiştir. Muasırı olan ama sırf ahkâmı toplamayı gaye edinmeyen 

başka müelliflerden de bahsetmek mümkündür. Muvatta’ın hicri 147 veya 152 

yıllarında telif edildiği36, kitap ve bab düzenindeki ilk eserlerden olduğu kabul edilir 

ve Ebû Tâlib el-Mekkî’nin (386/996) ilk musannef eserlerin telifine dair hicri 120–

130 tarihlerini zikretmesine37 bakılırsa söz konusu dönemdeki tasnifin esasında 

‘münferit bablı’ eserlerin telifine işaret ettiği sonucuna varılabilir.38 Günümüze 

ulaşanlardan Ma’mer b. Râşid’in (153/770) el-Câmi’ adlı eseri bablara göre tasnif 

edilmiş olup devrinin hadis ameliyesi hakkında açık bir fikir verebilecek 

mahiyettedir.39 Kitabının sonunda Râmehurmuzî, “el-Musannifûn min ruvâti’l-fıkhi 

fî’l-emsâr” başlığı altında hadislerin ilk tasnifine dair şu bilgileri vermektedir:  

“Bilindiğine göre hadisleri ilk tasnif edip bablara ayıran kimse, Basra’da er-Rebî’ b. Sabîh 

(160), Said b. Arûbe (156), Yemen’de Abd diye adlandırılan Hâlid b. Cemil ve Ma’mer b. 

Râşid (153), Mekke’de Đbn Cüreyc (150), sonrada Kûfe’de Süfyân es-Sevrî (161), Basra’da 
                                                 
34 Bkz. Hucvî, a.g.e., I, 334 
35 Mâlik, hadis rivayetine heveslenen iki yeğenine, rivayeti azaltıp, hadisleri anlamaya çalışmalarını 
tavsiye etmektedir. Bkz. Hatib, el-Fakîh ve’l-muteffakkih, tkh. Âdil b. Yusuf el-Azzâzî, I-II, II. Baskı, 
Dâru Đbni’l-Cevziyye bi’s-Suûdiyye 1417, I, 430; Bir başka rivayette Veki’ b. el-Cerrah’ın (196/811) 
ashabu’l-hadisi hadislerin fıkhını öğrenmeye şöyle teşvik ettiğini görmekteyiz: “Eğer siz, hadiste fıkıh 
sahibi olsanız ve onu iyice öğrenseniz, ashabu’r-re’y size üstün gelemez. Ebû Hanîfe’nin görüş beyan 
ettiği her konuda biz mutlaka bir bab halinde rivayette bulunmuşuzdur.” Hatib, el-Fakih ve’l-
mutefakkih, I, 432 
36 Guraya, Muvatta’nın derleniş tarihine ilişkin farklı görüşleri tartışmakta ve bu tarihin 147 veya 152 
olduğuna kanaat getirmektedir. Guraya, Muhammed Yusuf, Sünnetin .eliği Sorununa Metodik Bir 
Yaklaşım, çev. M. Emin Özafşar, Ankara Okulu Yay., Ankara, 1999, 21–25 
37 Suyûtî, Ebû'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, Tenviru’l-havâlik, Daru'l-Kutubi'l-Đlmiyye, 
2002, 6 
38 Đbn Hacer (852/1448) hadis edebiyatının evrelerini özetlerken “Hadis âlimlerinin çeşitli bölgelere 
yayılmış olması Havâric, Revâfız ve kaderi inkar edenlerin çoğalması gibi sebeplerden dolayı Tabiîn 
asrının sonlarına doğru hadisler (âsâr ve ahbâr)ın tedvin ve tebvibi başladı” demek suretiyle ilk 
dönemdeki tasniften tebvibi anlamamız gerektiğini salık vermektedir. Đbn Hacer, Hedyu’s-sârî, 9 
39 Fuad Sezgin’e ait bu ifade için bkz.Erul, Bünyamin, “Hicrî II. Asırda Rivayet Üslûbu” (I), A.Ü.Đ.F. 
Dergisi, XLIII (2002) sayı 1, sh, 34 
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Hammâd b. Seleme (176) ve yine Mekke’de Sufyân b. Uyeyne (198), Şam’da el-Velid b. 

Muslim (194) ve Rey’de Cerîr b. Abdulhamid (182), Horasan ve Merv’de Abdullah b. el-

Mübarek (181), Vâsit’te Huşeym b. Beşir (183) ve bu asırda Kûfe’de Đbn Ebî Zâ’ide (182), 

Đbn Fudayl (196) ve daha sonra Yemen’de Abdurrezzâk (211) ve Ebû Kurrâ’ Musa b. Târik 

olmuştur.”40 

Tasnifin tebvible başlayıp gelişen ve III. asırda kemale ulaşan bir çizgisinin 

olduğunu görmekteyiz. Tasnif serüveni, müstakil bablı eserleri muhtelif babların 

toplandığı eserlerin, onları da muhtelif babları ‘kitab’ denilen bölümlerde toplayan 

eserlerin takibinde ortaya çıkmıştır.41 Diğer taraftan ilk dönemlerde belli konulardaki 

hadisleri bir bab altında toplayanlar olduğu gibi, bir hadisin farklı tariklerini 

toplayanlar da olmuştur.42 Farklı tarikleri bir arada gösterme işi, tasnif edilen 

eserlerde hacimleri nedeniyle devam ettirilememiştir.43 Bunun daha sonra temel 

hadis eserlerine yazılan şerhler tarafından telafi edildiği görülecektir.  

Hadislerin bablarla ilişkili olarak öğrenilmesinin evveliyatının Đbn Abbâs 

dönemine kadar geri götürülebilir. Hadis öğretiminin ilk olarak Đbn Abbâs’la 

başlaması44, bablandırmanın bu dönemde başladığını kesin bir şekilde 

göstermemekle birlikte, Đbn Abbâs’a yakın olan Abîdetu’s-Selmânî (ö.72/691) ve 

Ebû’l-Âliye’nin (ö.90/708) münferit konulu eserler kaleme aldığına dair rivayetler bu 

faaliyetin ilgili dönemle ilişkisini göstermektedir.45 Bu dönemden itibaren hadisler 

kaydedildiği gibi hoca-talebe ilişkisi içinde bab başlıkları da kaydedilmiştir. 

Katâde’nin “Gelir, hadisi ilgili olduğu babda yazar ve aynı babda ezberler sonra da 

yırtar atardım”46 şeklindeki sözü hadislerin ilişkilendirildikleri bablarıyla birlikte 

alındığına delalet etmektedir. Đlk musanniflerden olan Đbn Cureyc’in (150) diğer 

kitabu’s-sunenler gibi ‘kitabu’t-tahâre’, ‘sıyâm’, ‘salât’, ‘zekât’…gibi kısımları 

                                                 
40 Râmehurmuzî, el-Muhaddisu’l-fâsıl, 611–614 
41 Bu safhalardan diğerine geçiş elbetteki çok net bir şekilde ayrılamaz. Bu nevilerin, gerek hadis 
tasnifin ilk asrında ve gerekse üçüncü asrın meşhur musannefatı zamanında ve müteakip devirlerde bu 
nevilerin yan yana yaşadığı görülmektedir. Bkz. Sezgin, Buhârî'nin Kaynakları, 85  
42 Hatîb, el-Câmî’ li ahlâki’r-râvi ve adâbi’s-sâmi’, thk. Muhammed Accâc el-Hatîb, IV. Baskı, 
Beyrut, II, 460 
43 Ebû Dâvûd, er-Risâle ilâ ehl-i Mekke, thk. Muhammed b. Lutfî es-Sabbağ, el-Mektebetu’l-Đslâmî, 
Beyrut 1405, 24 
44 A’zamî, Muhammed Mustafâ, Dirasât fî’l-hadîsi’n-nebeviyye ve târîhi tedvînihi, I-II, el-
Mektebetu’l-Đslâmiyye 1413/1996, II, 335–336 
45 Hâlid b. Dinâr, Ebû’l-Âliye’den yazdıklarını istediğini, onun da sadece salat ve talak bablarını 
yazdığını söylediğini nakletmektedir. Ayrıca Abîdetu’s-Selmânî’ye yüz babla ilgili soru 
sorulmasından bahsedilir. Bkz. Hatîb, Câmî’, II, 432 
46 Fesevî, Ebû Yûsuf Ya’kûb b. Sufyân (ö. 347), el-Ma’rifetu ve’t-târîh, thk. Halîl el-Mansur, I-III, 
Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut trs. II, 162 
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ihtiva eden bir Sunen kitabı olduğu47 ve sonrakiler tarafından taklit edildiği 

nakledilir.48 Onun “hadisleri hiç kimse benim gibi bir araya getirmedi”49 sözünden, 

tasnifin bu tabii gelişim süreci göz önünde tutulduğunda, muhtelif babları bir eserde 

topladığı anlaşılabilir.50 Đbn Cureyc’in taklit edildiğini vurgulayan haberler, nerdeyse 

standartlaşan tasnif tarzında onun büyük etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Râmerhurmuzî’nin, sadece Şa’bi’nin bu konudaki öncülüğünü konu ettiği “et-Tebvîb 

fî’t-tasnif” başlığını51 dikkate almazsak, bu konunun hadis ilimleri içerisinde ilk 

olarak Hâkim tarafından sayıldığını görürüz. Ellinci sırada yer verdiği “Ashâb-ı 

hadisin tespit ettiği babların cem’inin bilinmesine dair bab” şeklindeki başlıkta, 

babların müzakeresini ve ashâb-ı hadis’in bilmediklerini derlemeyi amaçladığını 

belirten Hâkim, bu konuda, bütün muhaddislerin ortak olarak tartıştığı ve hadis 

edebiyatının benzer şekilde zikrettiği bab başlıklarına –uzatmak istemediği için- 

örnek vermekle yetinmiş ve yaklaşık 120 babın ismini tespit etmiştir.52 Ebû 

Dâvûd’un Sunen’inde, Saîd b. Mansur’dan aldığı 47 hadisten mukayesesi yapılan 31 

hadisin 26’sını hocasının rivayet ettiği k.el-Cihad’da zikrettiği görülmüştür.53 Buhârî 

ile Ma’mer’in Câmi’i54 ve Mâlik’in Muvatta’ı55 arasında yaptığı mukayeselerle, 

kendinden evvelki edebiyata tabi olma adetini örnekleyen Fuad Sezgin, bir başka 

eserinde, bu geleneğe Kutub-i Sitte’nin dâhil oluşunu şöyle dile getirmektedir: 

“Daha evvelki edebiyatın bablarına tâbi olma keyfiyeti, Kutub-i Sitte’nin hepsinde 

müşahede olunmaktadır. Mesela Đbn Mâce’nin hemen hemen her babını Ebû Bekr b. Ebî 

Şeybe’den (235) almış olduğunu görmek, hadis musannıflarının kendilerinden evvelki 

musannefattan ne kadar çok faydalandıkları ve kitaplarının bablarını meydana getirirken 

daha evvel mevcut olan bablardan ne kadar çok şey aldıkları hususunda kâfi bir bilgi 

vermektedir. Hatta Kutub-i Sitte diye meşhur olan hadis musannefatına, evvelce mevzulara 

göre tasnif edilmiş malzemenin, hulasa şeklinde yeni bir tertibi nazarıyla bakmak, bizzat 

musannıflarının telif maksatlarına uygun bir hareket tarzı olacaktır…”56 

                                                 
47 Đbnu’n-Nedim, Ebû’l-Ferec Muhammed b. Đshâk, el-Fihrist, Dâru’l-ma’rife, Beyrut, 1398/1978, 316 
48 Hatib, Câmi’, II, 425 
49 Fesevî, Ma’rife, II, 13 
50 Akyüz, Ali, Saîd b. Mansur’un Musannef’inin Yeniden Đnşâsı, M.Ü.Đ.F.V.Yay., Đstanbul, 1997, 79 
51 Râmehurmuzî, el-Muhaddisu’l-fâsıl, I, 609 
52 Hâkim, Ma’rife, I, 332 
53 Akyüz, a.g.e, 73  
54 Sezgin, “Hadis Musannefatının Mebdei ve Ma’mer b. Râşid’in Câmii”, Türkiyât Mecmuası, 
Đstanbul, 1955,  XII, 115 
55  Sezgin, Buhari’nin Kaynakları,  111–112 
56 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, 116 
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Bütün bunlar benzer kalıpların kullanıldığına ve hadislerin ilişkili olduğu 

babla birlikte nakledilmesi hususundaki genel bir eğilimin varlığına ikna ediyor 

görünse de, yapılacak birkaç deneme, tek tek bütün hadislerin ilgili oldukları bablarla 

birlikte alınmış ve nakledilmiş olduğu şeklinde genel bir yargıda bulunmamızı 

güçleştirmektedir. Örneğin Muvatta'da k.el-libas’ta, “erkeğin elbisesini sarkıtması 

babı”nda geçen "elbisesini kibirlice yerde sürükleyene Allah kıyamet günü bakmaz" 

hadisini57 Buhârî, Mâlik'ten rivayet ettiği halde yine k.el-Libas'ta olmakla beraber 

Allah’ın, "De ki, Allah'ın Kulları için rızık olarak çıkardığını haram kılan kimdir" 

ayetine dair bab”ta zikreder. Burada Buhârî'nin yorumu tamamen farklıdır. Buhârî, 

babta "Đsraf ve kibir olmaksızın yiyin, için, giyinin ve tasadduk edin"58 hadisini 

senedsiz zikretmekte, ardından da bahse konu olan hadisi vermektedir. O burada 

yasağın sebebine dikkat çekmiş olmaktadır.59 Ma’mer’in Câmi’inde Fiten bölümünde 

Zuhrî - Hind bintu'l-Hâris el-Firâsıyye - Ümmü Seleme senediyle rivayet ettiği “Bir 

gece Peygamber (s.a.) uyandı da: ‘Subhânallâh, bu gece ne fitneler indi, ne hazineler 

de açıldı! Hücrelerin sahibelerini (yani mü'minlerin annelerini) uyandırınız. Dünyada 

nice giyinik kadınlar vardır ki, âhirette çıplakdırlar’60 hadisi, Buhârî'de Đbn ‘Uyeyne 

kanalından (Đbn Uyeyne – Ma’mer…) k.el-‘ilim, 40 (Geceleyin Đlim Öğretmek ve 

Va'z Etmek Babın)’da rivayet edilmektedir. Hadisin diğer varyantları da k.et-

Teheccüd, 5 (Peygamber (s.a.)'in Vacib Kılmaksızın Gece Namazına ve Nafile 

Namazlara Teşvik Etmesi Babın)da, k.el-menakıb, 22 (Đslam'da nübüvvetin 

alametleri babın)da, k.el-libas, 30 (Nebî (a.s.)'ın tecviz ettiği elbise ve zenginlik 

(besat) babın)da, k.el-edeb, 121 (Hayret anında tekbir getirme ve tesbih etme 

babın)da, k.el-fitne, 6 (Bundan sonra gelecek zaman, muhakkak evvelkinden daha 

şerli olacaktır babın)da zikredilmektedir. Verilen örnekler, tasnifin sonraki 

dönmelerde detaylandırılıp geliştirildiğini ve bir hadisin her zaman belli bir babla 

ilişkilendirilmiş bir şekilde alınmadığını göstermektedir. Bu durum, ilk olarak 

zikredilen Ma’mer rivayetinin iki eserdeki ilişkilendirildiği bölümlerin 

kıyaslanmasından daha net bir biçimde anlaşılmaktadır. Çünkü bu örnekte aynı hadis 

                                                 
57 Muvatta’, 48/libas, 5 (II, 48) 
58 Nesaî, Ebu Abdirrahman Ahmed b. Şuayb, Sunen, I-VIII, Çağrı Yay. Đstanbul 1992 
 23/zekât, 66 (V, 79) 
59 Buhârî, 77 / libas, 1 (VII, 33) 
60 ‘Abdurrezzak, el-Musannef, thk. Habiburrahman el-A’zamî, I-XI, el-Mektebu’l-Đslamî, II. Baskı, 
1403/1983, XI, 362–363 
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birbirleriyle yakınlığı olmayan farklı bölümlerde zikredilmiştir. Özellikle üçüncü asır 

musanniflerinin hadislerden yeniden bir seçki yapmaları da onların şahsî 

tasarruflarının bir başka yönünü göstermektedir. Örneğin Ebû Dâvûd’un, Sunen’ine 

aldığı hadislerin, Đbnu’l-Mübarek ve Vekî’in kitaplarında -çok azı müstesna- 

bulunmadığını, Mâlik’in Muvatta’ında, Hammad b. Seleme ve Abdurrezzak’ın 

Musannef’inde rastlananların da Sunen’in üçte birine bile tekabül etmediğini 

belirtmesi61, hadisleri seçme konusundaki şahsî tasarrufuna işaret etmektedir.  

Musannef eserlere baktığımızda onların hadisleri ilişkili oldukları babların 

altında serdetmekten öte, hadislerin tercihi ve tertibinde bir felsefeye sahip oldukları 

tespit edilebilir. Bunun en açık bir biçimde teyit imkânını Buhârî, Ebû Dâvûd ve 

Tirmizî gibi müelliflerin eserlerinde bulabiliriz. Örneğin Buhârî’nin k.en-nikâh’ta  باب

عن نكاح المتعة أخيرا) ص(نھي النبي   “Nebi (a.s.)’ın mut’a nikahını netice itibariyle 

yasaklaması babı”nda sevk ettiği hadislere dikkatle bakıldığında, onun bunları 

rastgele sevk etmediği görülecektir. Đbn ‘Abbâs’tan gelen birinci hadis “Nebi (a.s.) 

Hayber zamanı mut’a nikahını ve eşek etini yasakladı” şeklinde, ikinci hadis Ebû 

Cemre’den gelmekte olup, “kendisine mut’a nikahı sorulan Đbn Abbâs’ın buna ruhsat 

verdiğini işittim. Mevlası bunun üzerine ‘buna ruhsat verilmesi kadınlara şiddetli bir 

ihtiyacın hissedildiği ve kadınların az olduğu bir zamana tesadüf etmiştir (değil mi?) 

dediğinde o, evet cevabını vermiştir” şeklindedir. Bu yasaklayıcı rivayetlerden sonra 

Buhârî aynı babta, ruhsat verici şu iki rivayeti zikretmektedir. Đbnu’l-Ekvâ’ ve Câbir 

b. Abdullah’dan geleni, “biz bir seferdeyken Rasûlullah’ın elçisi bize geldi ve ‘mut’a 

nikahı yapmanıza izin verildi, yapın’ dedi” şeklinde, diğeri ise, el-Ekvâ’nın Hz. 

Peygamber’den naklettiği, “Herhangi bir erkekle bir kadın sözleşip, müddet ta'yîn 

etmeyerek evlenmekte mutabık kalsalar, bunların birlikte yaşamaları müddeti üç 

gecedir. Üç geceden sonra bu çiftler bu müddeti artırmak isterlerse artırırlar yahut 

ayrılmak isterlerse ayrılırlar. Râvi Seleme Đbnu'1-Ekva' dedi ki: Bilmiyorum, bu 

müsade bize; Peygamber'in sahâbilerine mahsûs bir şey mi yoksa bütün müslüman 

ümmetine mi şâmildir?”  şeklindedir. Buhârî bu rivayetleri zikrettikten sonra Ali b. 

Ebî Tâlib’in Hz. Peygamber’den, mut’anın nesh edildiğini haber verdiğini 

belirtmektedir.62 Sözünü ettiğimiz babtaki başlığa, zikredilen hadislere, zikrediliş 

sıralarına ve bitiş cümlesine baktığımızda Buhârî’nin konuyu belli bir düzen 
                                                 
61 Ebû Dâvûd, Risâle, 26–27 
62 Buhârî, 67/nikâh, 31 (VI, 129) 



19 
 

içerisinde ele adığını görebiliriz.63 Başlıktaki “netice itibariyle” (أخيرا) ifadesiyle en 

sondaki bitiş ifadesi olan “nesh edilmiştir” (منسوخ) kelimesi arasındaki insicamın 

edebî bir durum arz etmesi bir yana, sırf bab başlığının kendisinde bile konunun 

bütün boyutlarına işaret edildiği fark edilmektedir. Sözü edilen diğer musanneflerde 

de bir konunun bütün fıkhî boyutlarıyla tartışıldığı bablara sık sık tesadüf edilebilir.64  

Musanneflerde görülen bu usulün bu kitapların üzerine yazılan şerhlere 

rivayetleri hangi boyutlarıyla değerlendirileceği hususunda büyük oranda çerçeve 

çizdiğini vurgulamak gerekir. Diğer taraftan bu müelliflerin, bazı rivayetleri içerdiği 

farklı hükümler uyarınca birden fazla babla ilişkilendirme yaklaşımları da bu 

rivayetlerin şerhleri üzerinde etkili olmuştur. Örneğin Buhârî’nin, Đbn ‘Abbâs’ın bir 

gece Hz. Peygamber’in hanımlarından olan teyzesi Meymune’nin evinde kaldığı ve 

Hz. Peygamber’in o gece yaptığı ibadet ve duasını naklettiği hadisi farklı hükümler 

ifade eden on bir babla ilişkilendirmesi65, sonraki şarihlere bu rivayeti hangi 

açılarıdan değerlendirecekleri hususunda bir çerçeve çizmiştir.66   

Fıkıh bablarına göre düzenlenmiş tasnif tarzı baştan beri aynı şekilde devam 

etmiştir. Üçüncü asrın mükemmel tasniflerinden sonra yazılan eserler de –istisnaları 

olmakla beraber- kitap-bab düzeni içerisinde fıkıh konularını esas alan bu geleneğe 

sadık kalmıştır. Örneğin Đbn Huzeyme’nin (ö. 311/923) Sahih’inde de bunun tatbik 

edildiğini görürüz. Ancak onun öğrencisi Đbn Hibban (ö. 354/965) et-Tekâsîm ve’l-

envâ’ adını verdiği kitabını, klasik tasnif metotlarından farklı olarak emirler, 

nehiyler, haberler, mubahlar ve Peygamber’in filleri şeklinde beş bölüme ayırmıştır. 

Đbn Hibban’ın kitabındaki tasnifin istisnai bir düzen olduğunu, sonradan Đbn 

Balabân’ın (739/1339) bu eseri fıkıh bablarına göre yeniden düzenlemiş olması da 

göstermektedir. Đbn Balabân’ın bu girişimi aynı zamanda hadislerin mütalaasının 

VIII. asırda da klasik tasnif düzeni içerisinde sürdüğüne işaret etmektedir. Kutub-i 

sitte sonrasında farklı amaçlarla kaleme alınan eserlerde de bu özelliği görüyoruz. 

Tahâvî’nin Hanefî mezhebinin dayandığı hadislerle ilgili müşkilleri gidermek için 

yazdığı Şerhu maâni’l-âsâr’ı, ile Beyhakî’nin Şâfiî fıkhının dayandığı hadisleri, 

                                                 
63 Ünal, Yavuz, Hadis Geleneğinde Metin Bilinci, Etüt yay., Samsun 2008, 234-236 
64 Mesela bkz. Ebû Dâvûd, 12/nikâh, 12 (II, 553)  
65 Mesela bkz. Buhârî, 3 / ilim, 41 (I, 37); 4 / vudû'u’, 5, 36, 73 (I, 43, 53, 66); 10 / ezan, 57, 77, 79, 
161 (I, 171, 177, 178, 208); 14 / vitir, 1 (II, 12); 97 / tevhid, 27 (VIII, 187) 
66 Mesela bkz. Đbn Hacer, Fethu’l-bârî şerhu sahîhi’l-Buhârî, Dâru’l-ma’rife, I-XIII, Beyrut, 1379, I, 
213 
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sahabe ve tâbiîn sözlerini topladığı ve bunların güvenilir olduğunu ispata çalıştığı 

Ma’rifetu’s-sunen’i bu tasnif düzenine uymuştur. Ancak bu eserlerin zaten hadisleri 

fıkhî bir yaklaşımla ele alan çalışmalar olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin 

Şâfiî’nin, alanında ilk olan Đhtilâfu’l-hadis adlı eseri bab mantığıyla tasnif edilmiş, 

buna karşılık hadislerin fıkhî sonuçlarına hiç değinmeden kelamî bir yaklaşım ortaya 

koyan Đbn Kuteybe Te’vîl’inde böyle bir sistem uygulamamıştır. 

Başlangıçta fıkhî gerekçelerle ve fıkhın konularına göre vücut bulmuş olan 

tasnif edebiyatının, fıkıh merkezli yapısal özelliği sürmekle beraber, özellikle üçüncü 

asırla birlikte yeni ihtilaf konularını yansıttığı da görülmektedir. Bunlar arasında 

kelam, tefsir ve tasavvuf, siyer ve megâzi gibi alanlarla ilgili meseleler ön plandadır. 

Burada dikkati çeken husus, bu meselelerin tasnif edebiyatına, bahse konu ilimlerin 

teşekkülünün ardından girmiş olmasıdır.  

Hz. Peygamber’in vefatını müteakip Müslümanlar arasında yaşanan sosyo-

politik olaylar ve fetihler neticesinde karşılaşılan farklı inanç sistemleriyle ilgili 

tartışmalar kelam ilminin oluşum sürecini hızlandırmıştır.67 Hadisçiler cephesi 

üçüncü asra kadar bu tartışmalara cevap vermemişse de bu dönemden itibaren 

kelamcılara cevap verme zorunluluğu hissetmişlerdir. Ahmed b. Hanbel’in, 

“Kelamcılar bu konulara dalmadan önce biz sükût ediyorduk. Ancak, onlar kelamı 

gündemde tutmaya devam edince, biz de onlara muhalefet etmekten ve eleştiri 

getirmekten başka bir yol bulamadık”68 şeklindeki sözü bu gerilim sürecine işaret 

etmektedir. Üçüncü asrın ortalarından itibaren Hadisçiler, rivayet metoduna dayalı 

olarak kelamcılara reddiye nitelikli müstakil eserler yazdıkları gibi69 musannef 

eserlerde de ilgili bölümler ihdas etmişlerdir. Örneğin k.el-Đman,70 k.el-Kader,71 k.et-

Tevhid72 gibi bölümler ve “iman ameldir diyene dair bab”, “imanın artıp eksilmesine 

dair bab”, “re’y ve kıyasın kınanması”, “Kitap ve Sünnet’te bulunmayan sorulara 

                                                 
67 Bkz. Ahmed Mahmud Subhî, Fî ilmi’l-kelâm, Dirâse felsefiyye li ârâi’l-fırakı’l-Đslâmiyye fî usûli’d-
dîn, Beyrut, 1405/1985, I, 100 
68 Dârimî, Ebû Saîd Osmân b. Saîd, Reddu’l-Đmâm Osmân b. Saîd alâ Bişri’l-Merîsî’l-anîd, thk. Reşîd 
b. Hasen el-Elma’î, I-II, Mektebetu’r-ruşd, Su’ûdiyye 1418/1998, I, 538 
69 Bu konunun örnekleri olarak, Ahmed b. Hanbel’in (241) er-Reddu alâ’z-Zenâdıka ve’l-Cehmiyye, 
Buhârî’nin (ö. 256) Halku efâli’l-ibâd, Đbn Kuteybe’nin (276) Te’vîlu muhtelifi’l-hadis ve ihtilâf fî’l-
lafz ve’r-redd alâ’l-Cehmiyye ve’l-Müşebbihe, Ebû Saîd ed-Dârimî’nin (280) en-.akzu alâ Bişr el-
Merisî ve Kitabu’r-redd alâ’l-Cehmiyye adlı eserleri sayılabilir. 
70Mesela bkz.Buhârî, 2 / iman (I, 7–20)  
71 Mesela bkz. Buhârî, 82 / kader (VII, 210–216); Tirmizî, Ebû Đsâ Muhammed b. Đsâ, es-Sunen, I-V, 
Çağrı Yay. Đstanbul 1992, 30 / kader (IV, 443–459) 
72 Buhârî, 97 / tevhid (VIII, 163–219) 
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cevap verilmesinden kaçınılması”, “bid’at ve hevâ ehliyle bir arada 

bulunulmaması”73 şeklindeki başlıklarla devrin meşhur kelamî tartışmaları bu 

eserlere taşınmıştır. Bu durum hadislerin kelamî yorumlarına işaret etmektedir ki, 

bunların ‘şerh’ döneminde de aynı minval üzere devam ettirildiği görülmektedir. 

Tasnif edebiyatında etkisi görülen diğer bir alan da tefsirdir. Kur’an’ın 

Mushaflaşma süreciyle birlikte bir mesai alanı haline gelmeye başlayan tefsir Đbn 

Abbâs’ın bu konudaki çabalarına kadar uzanmaktadır.74 Đlk dönemde Kur’an tefsiri 

rivayetlere dayalı olarak yapıldığı için, ilk musanniflerin bir kısmının aynı zamanda 

ilk müfessirler olarak kayda geçmesi tesadüfî değildir.75 Đlk iki asırdaki Kur’an 

tefsirlerinin dil ağırlıklı ve hacimce küçük oldukları görülmektedir. Tefsirin bir 

disiplin haline gelişi, tefsir faaliyetinin alt yapısını oluşturan fıkıh, hadis, dil ve hatta 

kelamın ilim olarak teşekküllerini tamamlamaları neticesinde III. asırda 

gerçekleşmiştir. Tefsir bölümlerinin musannef eserlerde yerini almasında, bu 

dönemle birlikte ilmî ve fikrî ekollerin teşekküllerini tamamlayarak, Kur’an’ı kendi 

görüşleri istikametinde yorumlamalarının etkisi büyük olmuştur.76 Çünkü ehl-i hadis, 

tefsirin tamamen nakle dayanması gerektiğini savunmaktaydı ve musannef eserlerde 

sözü edilen bölümlerde ilgili rivayetleri toplayıp tasnif ederek itirazî bir şekilde tefsir 

faaliyetine katılmış oluyorlardı. Eserinde tefsir bölümüne yer veren ilk musannif olan 

Buhârî’nin bu konudaki öncülüğü, telifi bakımından Buhârî’nin kitabından biraz 

mütekaddem sayılan Dârimî’nin (ö. 255) Sunen’inde dahi böyle bir fasıl 

bulunmazken, Buhârî’nin hemen ardından gelen Muslim (ö. 262) ve Tirmizî (ö. 

279)’de mevcut oluşundan anlaşılmaktadır.77 Gerçi Buhârî bu konuda kitabının 

hüviyetini kaybettirecek derecede filolojik malzeme ihtiva etmesiyle kendinden 

önceki ve sonraki teliflerden ayrılmaktardır.78 Bununla birlikte hadis eserlerinde 

tefsirle ilgili bölümlerin Buhârî’den sonra yer almaya başladığı da bir gerçektir.   

                                                 
73 Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahman, Sunen, thk. Fevvaz Ahmed Zumerli, I-II, 
Dâru’l-kutubi’l-arabî, Beyrut 1407, I, 59–64 
74 Đbn Sa’d, Ebû Abdillah ez-Zuhrî, et-Tabakâtu’l-kubrâ, I-VIII, Dâru sâdır, Beyrut trs., V, 293 
75  Bkz. Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsir ve’l-müfessirûn, Mektebetu vehbe, Kahire trs. I, 104 
76 Zehebî bu devirdeki tefsir faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri vermektedir: “Lügat ilimleri ve sarf-nahiv 
bilgileri tedvin edilmiş, fıkhî ihtilaflar mezhepleşmiş, kelam konuları çoğalmış, Đslamî fırkalar, kendi 
görüşlerini yaymaya başlamış, felsefî kitapların birçoğu tercüme edilmişti. Bütün bu ilimler, tefsir 
çalışmalarına karışmış, hatta tamamen etkisi altına almıştı. Böylece, yapılan tefsirlerde aklî taraf, naklî 
tarafa üstün gelmekteydi. Bu şekilde yazılan tefsir kitaplarında aklî yön baskın durumdaydı.” Zehebî, 
et-Tefsir ve’l-müfessirûn, I, 108 
77 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, 145 
78 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, 145 
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Tefsir çalışmalarının ortaya çıkış süreci ile bir asır sonra ortaya çıkan ‘hadis 

şerhçiliği’nin ortaya çıkma süreci arasında bariz bir benzerliğin olduğu söylenebilir. 

Öncelikle tefsir çalışmaları nasıl Kur’an’ın mushaflaşma (metinleşme) sürecini takip 

eden bir dönemde kendini göstermişse hadis şerhi de hadislerin metinleşme sürecini 

takip etmiştir. Benzer şekilde tefsir, Kur’an ilimlerin teşekkülünden sonra sistematik 

bir hale gelmiş, hadis şerh faaliyeti de pek çok hadis ilmi teşekkül ettikten sonra 

ortaya çıkmıştır. Esasen, rivayetlerin sübutuna dair problemler hariç tutulduğunda 

her iki disiplinin, istifade ettiği ilimler ve barındırdıkları çizgiler bakımından benzer 

oldukları görülmektedir. Bu iki alan arasındaki benzerlik çalışmamızın son 

bölümünde geniş bir şekilde ele alınacaktır. 

Erken dönemde, hadis edebiyatını ve özelde şerh faaliyetini etkileyen diğer 

bir gelişme de sûfî anlayışın ortaya çıkmasıdır. Hadis edebiyatında bu anlayış 

doğrultusunda pek çok eser kaleme alınmış, tasnif edilen hadis eserlerinde zühd ve 

rekâikle ilgili bölümler yer almıştır. Hadis şerhlerinden tasavvufî çizgide yazılan 

eserler olduğu gibi, pek çok şerhte tasavvufî yorumlara yer verilmiştir.  

Başlarda dünyanın süs ve ziynetlerinden yüz çevirmek şeklindeki bir zühd 

yaşantısının bulunduğu, ancak hicri II. asırdan sonra kendilerini ibadete adayan ve 

sûfî olarak adlandırılan bir grbun ortaya çıktığı nakledilmektedir. Bu dönemde diğer 

ilimlerin tedvini ile birlikte, mutasavvıflar da kendi düşünceleri doğrultusunda 

eserler kaleme almışlardır.79 Hicrî III. asırda tasavvuf kendine has ıstılah, ilim 

anlayışı ve edebiyata sahip olmuştur.80 Bu hareketin yanı sıra zühde dayalı hareket de 

varlığını korumuştur. Đbn Küllâb (ö. 240/854), el-Muhâsibî (ö. 243/857), Ebû’l-

‘Abbâs el-Kalânisî (ö. 255/869) gibi, ehl-i hadisin içinden çıkan81 kimi âlimler sünnî 

tasavvuf denilen ahlak unsuruna dayanan anlayışı devam ettirmişlerdir.82 Ancak 

bunların temsil ettikleri hareketin ortaya çıkışı bir açıdan fıkıh ve kelam alanlarına 

bir tavır alış anlamını taşımasına rağmen, selefin görüşlerini rivayet metoduyla değil, 

kelamî deliller ve aklî çıkarım yoluyla savunmayı tercih ettikleri için83, Ashâbu’l-

hadis’in eleştiri oklarına hedef olmuşlardır. Ancak diğer taraftan Ashâbu’l-hadis 

                                                 
79 Đbn Haldûn, Mukaddime, Dâru ihyâi’t-turâs, Lübnan trs. I, 469 
80 Fahûrî, Hannâ, Halil el-Cer Tarihu’l-felsefeti’l-Arabiyye, I-II, Dâru’l-ceyl, Beyrut, 1993, I, 308  
81 Şehristânî, Ebû Feth Muhammed b. Abdilkerim, el-Milel ve’n-.ihal, thk. Muhammed Seyyid 
Keylânî, I-II, Dâru’l-ma’rife, Beyrut 1404, I, 91  
82 en-Neşşâr, Ali Sâmi, Đslam’da Felsefî Düşüncenin Doğuşu, I-II, çev. Osman Tunç, Đstanbul, 1999, I, 
59  
83 Şehristânî, el-Milel ve’n-nihal, I, 91 
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bidayetten itibaren zahidâne yaşantıdan uzak durmamış, hadis tasnif döneminin 

başlangıcından az sonraları hız kazandığı anlaşılan zühd hareketinin de muhtemel 

etkisiyle daha önce örneği görülmeyen Kitâbu’z-zühd adıyla müstakil eserler kaleme 

almışlardır.84 Aynı şekilde musannef hadis eserlerinde de zühd ve rekâikle ilgili 

bölümler açmışlardır.85 

Hicrî ikinci asırda ortaya çıkan tasavvuf hareketinin hadise olan ilgisi, vaaz 

ve nasihat vesilesi rivayet etmekten ibaret iken, sonraları kendine has yorum ve 

usuller geliştirerek “işârî” anlamda şerhler ortaya koymuştur. Bugün bilindiği 

kadarıyla tasavvufî nitelikteki ilk sistematik şerh Hakîm Tirmizî’ye (ö. 320/932) ait 

.evâdiru’l-usûl adlı eserdir.86 Hakîm bu eserinde varlık, insan, kâinat, ilm-i ledün 

gibi tasavvufun sır ve tefekküre ait tarafı üzerinde durmakla beraber, daha ziyade 

zühd, takva ve ihlas gibi tasavvuf konularına ağırlık vermiştir.87 Onun başlattığı bu 

yol, Kelâbâzî, Konevî ve Bursalı Đsmail Hakkı gibi mutasavvıflarca devam 

ettirilmiştir.88 Bu eserlerin hiç birisi temel hadis kitaplarının şerhi değildir. Hakîm 

Tirmizî .evâdir’inde, her birine “asl” adını verdiği 291 konu başlığı tespit etmiş, her 

başlığın altında bir hadisin şerhini yapmış ve konu başlığına uygun sonuçlara 

ulaşmaya çalışmıştır. Bu eserde müellifin maksadı hadis rivayet etmek değil, sözü 

edilen esasları açıklamak ve temellendirmektir.89 Hakîm’in hadisleri şerh ederken 

istifade ettiği bilgi alanları, sonraki temel şerhlerdekilerle büyük benzerlik arz 

etmektedir.90 Onun bunlardan temel farkı şerhine hâkim olan tasavvufî terminoloji 

olsa gerektir.91 Bunun yanında, .evâdiru’l-usûl’ün temel bir hadis kitabının şerhi 

olmadığı tekrar vurgulanmalıdır. Bu itibarla diğer önemli bir farklılık da, temel hadis 

                                                 
84 Mesela Zâide b. Kudâme (161/777), Abdullah b. el-Mübarek (181/797), Ebû Mes’ud el-Muâfâ b. 
Đmrân el-Ezdî (185/801), Vekî’ b. el-Cerrâh (197/812), Esed b.Musâ el-Ümevî (212/827), Ahmed b. 
Hanbel (241/855), Hennâd b. es-Seriyye el-Kûfî (243/857) gibi isimler bu sahanın ilkleridir. Bkz. 
Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zünûn an esâmî’l-kutubi ve’l-fünûn, Dâru ihyâi’t-turâsi’l-arabî, I-VI, Beyrut trs., 
II, 1422  
85 Bkz. Đbn Ebî Şeybe, Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed, el-Musannef fî’l-ahâdîsi ve’l-âsâr, thk. 
Kemal Yusuf el-Hût, I-VII, Mektebetu’r-ruşd, Riyad 1409, VII, 65; Buhârî, 81 / rikâk (VII, 169) 
86 Yılmaz, Hasan Kamil, Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi, MÜĐFY., Đstanbul, 
1990, 14 
87 Köktaş, Yavuz, Đlk Dönem Sufîlerin Hadisleri Anlama Çabaları –Hakîm Tirmizî’nin Yaklaşımı-, 
Karadeniz Basım Yayın Dağıtım, Rize, 2004, 87 
88 Yılmaz, Tasavvufî Hadis Şerhleri, 14 
89 Abdulfettah Abdullah Bereke, “Hakîm et-Tirmizî”, DĐA, XV, 198 
90 Detaylarını görmek için Köktaş’ın, Đlk Dönem Sufîlerin Hadisleri Anlama Çabaları adlı çalışmasına 
bakılabilir. 
91 Köktaş, Đlk Dönem Sufîlerin Hadisleri Anlama Çabaları, 87  
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şerhlerinde –özellikle klasik dönemde- önemli bir yer işgal eden, şerh edilen eserin 

kurgusal yapısına ilişkin herhangi bir yaklaşım tabii olarak yoktur.  

Hadisleri tasnif faaliyetinin devam etme süreci ile hadislerin sıhhatini tespite 

ilişkin çabalar birlikte var olmuştur. Bu bir arada olan iki yöneliş, yani hem 

muhafaza hem de anlama çabası tasnif devri boyunca bir arada devam edecek ve 

nihayet IV. asrın sonralarında Hattâbî gibi, hadislerin sahihini sakiminden ayırma 

devrinin sona erdiğini artık onları anlama ve izah etmeye yoğunlaşılması gerektiğini 

düşününler görülmeye başlamıştır.92 Bu süreçte hadislerin nakli ve tenkidine ilişkin 

kurallar da giderek yerine oturmuş, erken dönemlerden bilgilerin paylaşıldığı, cerh 

ta’dil, ilelu’l-hadis, muhtelefu’l-hadis gibi alanların her birinde müstakil yazılı 

eserler ortaya çıkmıştır. Aynı dönemde garibu’l-hadislerle ilgili izahlar da bir 

meşguliyet alanı haline gelmiştir. Başlangıçta anlamı herkes tarafından bilinmeyen 

veya Kureyş lehçesi dışındaki lehçelere ait olan çok az kelimeyi kapsarken zamanla 

Kur’an ve hadislerdeki eşanlamlı kelimelerle, ayet ve hadislerde farklı manalar 

taşıyan kelimeler ve değişik yapıdaki cümleler de garib kapsamına dâhil edilmiştir.93  

Bunun sebepleri olarak, fetihler sonucu Arapçayı da öğrenmeye başlayan çeşitli 

kültür ve milliyetlere mensup kimselerin bu dil üzerinde yapmaları muhtemel 

tahrifleri önleme, klasik Arapçayı muhafaza etme düşüncesi –ki bu da hadislerin 

anlaşılmasıyla ilgilidir-94 sayılabilir. Bu alanda ilk olarak Şu’be b. Haccâc, Süfyân 

es-Sevrî ve Mâlik b. Enes’in (ö. 179) konuştuğu rivayet edilmektedir.95 Muvatta’daki 

garibu’l-hadislere dair izahlar, Mâlik’in bu alandaki öncülerden biri olduğunu 

göstermesinin96 yanında bu meşguliyetin tasnif faaliyetine yansımasını da 

örneklemektedir. Onun Muvatta’da on altı yerde kelimelerin nadir kullanımı97, 

birden fazla anlama gelmesi98, fıkhî ihtilaflara medar olması99 gibi sebeplerle garib 

                                                 
92 Bkz. Hattâbî, Garibu’l-hadis, thk. Abdulkerîm Đbrâhim el-Azbâvî, Dâru’l-fikr, Dımeşk 1982–1983, 
I, 47–50 
93 Elmalı, Arslan, “Garib”, DĐA, XIII, 374 
94 Đbn Haldûn, dilcilerin, sonradan Đslam’a giren çeşitli milliyetten insanların dilin kaide ve 
kullanımlarını bozmaları üzerine, Kur’an ve Hadis’in anlaşılma problemlerinin ortaya çıkma 
ihtimaline istinaden bu çalışmaları yaptıklarını belirtir. Đbn Haldûn, Mukaddime, I, 546 
95 Hâkim, Ma’rife, 88 
96 Muvatta’daki garibu’l-hadislerin izahını konu alan bir çalışma örneği bkz Köktaş, Yavuz, “Đmam 
Mâlik’in Muvatta’ında Garibu’l-hadis ve Hadis Yorum Örnekleri”, S.D.Ü.Đ.F.D, 2002, sayı 9, 45–77  
97 “…Sonra deniz sahiline ulaştık. Ulaşır ulaşmaz da zarib (الظريب) gibi bir balıkla karşılaştık..” 
rivayetinin sonunda Mâlik ‘zarib’in küçük dağ anlamına geldiğini belirtir. Bkz. Muvatta’, 49 / 
sıfatu’n-nebî, 24  
98 Đbn Ömer’in, “Rasûlullah necş (النجش) türü alış verişi yasakladı” sözünden geçen ‘necş’i şöyle 
açıklar: “Niyetin satın almak olmadığı halde, başkalarının da sana uyarak yüksek fiyat vermesi için 
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addettiği kelimeleri izah ettiği görülür. Aynı dönem musanniflerinden Rabi’ b. 

Habib’in (ö. 175-180) Müsned’inde,100 Saîd b. Mansur’un Sunen’inde101 ve ardından 

gelen Kutub-i sitte eserlerinde de bu tür izahlar yer almaktadır.102  Bu alandaki ilk 

müstakil eserlerin Nadr b. Şümeyl (ö. 203/819), Ebû Ubeyde Ma’mer b. Müsennâ (ö. 

209/824), Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm’a (ö. 224/838) ait olduğu bilinmektedir.103 

Bunların aynı zamanda dil uzmanları oluşu, dildeki gelişmelerin, garibu’l-hadis 

edebiyatının oluşmasındaki büyük katkısına delalet etmektedir. Bu ilk eserlerin 

ardından Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm (ö. 224/838), Đbn Kuteybe (ö. 276), Hattâbî (ö. 

388), Zemahşerî ve Đbnu’l-Esîr’e (ö. 606/1210) ait önemli eserler ortaya çıkmıştır. 

Garibu’l-hadis ilişkin bilgiler, Hattâbî ile gün yüzüne çıkan şerhler içinde 

kullanılmakla beraber, bu alandaki çalışmalar müstakil eserler ortaya koymaya 

bundan sonra da devam etmiştir. Ancak bu çalışmaların hemen hepsi isimlerini 

saydığımız eserlerin şerhi, zeyli, ihtisarı, tenkidi, nazmı şeklinde olup, bir açıdan 

onlara dayanan eserlerdir.104 

Şerhlerde, garibu’l-hadislere dair izahlarla ilgili olarak, garîb kelimesinin 

muhtevasına yüklenen geniş anlama muvafık bir şekilde hareket edildiği 

görülmektedir. 

                                                                                                                                          
satıcının malına kıymetinden fazla fiyat vermendir.” Bkz. Muvatta’, Büyû’, 97; Đbnu’l-Esir bu 
kelimenin bu manasının yanında bir başka manasını da, bir malı satmak ve revaçta tutmak için övmek 
olarak açıklamaktadır. Đbnu’l-Esîr, en-.ihâye fî garîbi’l-hadîs, thk. Tâhir Ahmed ez-Zâvî-Mahmud 
Muhammed et-Tanâhî,  Mektebetu’l-ilmiyye, Beyrut, 1979, V, 51; ayrıca bkz. Muvatta’, 30 / rada’, 16 
99 Hz. Ömer’in “Canımı elinde tutan Allah’a yemin olsun ki, eğer insanlar, ‘Ömer Allah’ın Kitabı’na 
ilave yaptı’ demeyecek olsalardı, şeyh ve şeyha zina ederlerse onları muhakkak recmediniz” ayetini 
(Kur’an’a) yazardım. Çünkü biz bunu (Rasûlullah zamanında) okuduk” sözünde geçen ‘şeyh’ ve 
‘şeyha’ kelimelerinin evli erkek ve evli kadın anlamlarına geldiğini belirtir. Bkz. Muvatta’, 41 / 
hudûd, 10; ayrıca bkz. Muvatta’,  20 / hac, 77 
100 Örneğin Hz. Peygamber’in, abdest suyu bulamayan insanlar için parmakları arasından su 
akıtmasından bahseden rivayette geçen ‘vadû’’ kelimesinin vav’ın fethasıyla okunduğunu ve abdest 
suyu anlamına geldiğini, ötreli okunduğu takdirde ise abdest anlamına geleceğini belirtmektedir. 
Rabi’, Câmi’, 29; Diğer bazı örnekler için bkz. Rabi’, Câmi’, 20, 31, 42  
101 Örneğin, Đbrahim en-Nehâî’nin “ölçücü (hacacî) bulduğumuz için Ömer’in sa’ını ölçü aldık” 
sözünde geçen ‘hacacî’ kelimesinin Hz. Peygamber’in kullandığı ölçü birimi (müd) olduğunu (Saîd b. 
Mansur, Sunen, I, 329) diğer bir rivayette geçen ‘fey’’ kelimesinin ‘cima’ anlamına geldiğini 
belirtmektedir. (A.g.e, II, 29) 
102 Mesela, bkz. Buhârî, 3 / iman, 2 (I, 8) (Duanın lügattaki manası imandır); Tirmizî, 25 / Birr ve’s-
sıla, 80 (IV, 375) (‘Ayy’, az konuşma, ‘Bezâ’ kelamdaki çirkinlik, ‘beyân’ ise, Allah’ın razı 
olmayacağı şekilde insanları methetmek için fasih ve uzun uzun konuşan hatipler gibi çokca kelam 
etmek demektir.) 
103 Đbnu’l-Esir, .ihâye, I, 3 
104 Topluca görmek için bkz. Uğur, Mücteba, Hadis Đlimleri Edebiyatı, T.D.V.Y., Ankara, 1996, 101-
107 
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Garibu’l-hadis literatürünün doğmasında, harici gelişmelerin yanında çok 

daha önemli bir etken olarak fıkhî değerlendirme vurgulanmalıdır. Đlk garibu’l-hadis 

müelliflerinin dil uzmanlıklarının yanı sıra fakih oluşları bunu doğrulamaktadır.105 

Hadislerin garib kelimeleri üzerine eğilme mecburiyetinin önemli bir 

sebebinin de bid’at hareketleri olduğu söylenebilir. Tedvini de mecbur kılan 

sebeplerden birini teşkil eden bu durum, aynı dönemde belirginleşen muhtelifu’l-

hadis çalışmalarının da gerekçelerinden biridir. Hadislerde bulunan garib kelimelerin 

yanısıra, tedvinle birlikte rivayet malzemesi arasında daha net ortaya çıkan tearuz,  

karşıtları tarafından muhaddislere ve hadise yöneltilen eleştirilerin önemli bir 

bölümünü teşkil etmiştir. Mesela Đbn Kuteybe, söz konusu hareketlerin suiistimal 

ettikleri rivayetlerde görünen birtakım ihtilafları telif etmek gayesiyle -türünün ilk 

örneklerinden olan- Te’vîlu Muhtelifi’l-Hadis’ini, kendi ifadesiyle Garîbu’l-hadîs 

adlı eserinin bir devamı ve tamamlayıcısı olarak yazmıştır.106  

Đbn Kuteybe’nin kelamcıları hedef alarak, kelamî bir üslupla ve hadislerin 

fıkhî sonuçlarına hiç değinmeden ortaya koyduğu yaklaşımına karşılık, öncesinde 

Şâfiî fikrî/itikadî konulardaki ihtilafları görmezlikten gelerek, sadece fıkhî 

konulardaki hadislere bağlı ihtilafları ele almıştır.107 Esasen Đmam Şâfiî, yorum 

yaparak uzlaştırma, anlaşılmayanı anlaşılır kılma gibi bir çaba içinde olmayıp, 

çelişkili görünen her iki hadisle de amel yollarını aramış, Đbn Kuteybe ise te’vîlden 

çok te’lif yolunu seçmiştir.108 Đbn Kuteybe, kelamcıların çeşitli konularda, çelişkili 

gördükleri hadislere yönelttikleri eleştirilere cevap vermeye çalıştığı Te’vîl’inde 

sadece hadis ile hadis arasındaki çelişkilerle değil, Kur’an’a ve akla mugayir görünen 

hadislerin de te’vîli ile uğraşmıştır.109 O hadislerin muhtevasına yönelik bu 

çalışmasında aklî çıkarımlarda bulunmuş, rivayetleri dilin kullanımı bakımından 

değerlendirmiş,110 ayetlerle,111 hadislerle ve tabiûn kavliyle112 istişhâdda 

                                                 
105 Đbnu’l-Esir, .ihaye, I, 3 
106 Đbn Kuteybe, Te’vîl, 19 
107 Bu dönemde hadisçilerin kelamî tartışmalara girmemeye özen gösterdikleri bilinmektedir. Zaten 
kelamı bir ilim olarak görmüyorlardı. Mâlik’in “Şayet kelam ilim olsaydı, herkesten önce sahabe ve 
tabiun kelam yaparlardı. Nitekim onlar fıkıh sahasında görüş bildirmişlerdir.” Bkz. Suyûtî, Savnu’l-
Mantık ve’l-kelam, thk. Ali Sami en-Neşşâr, bsy. ve trs., 57 
108 Görmez, Metodoloji Sorunu, 119 
109 Görmez, Metodoloji Sorunu, 121 
110 Örneğin bkz. Đbn Kuteybe, Te’vîl, 83–84  
111Örneğin bkz. Đbn Kuteybe, Te’vîl,146, 147, 148 
112 Örneğin bkz. Đbn Kuteybe, Te’vîl,145 
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bulunmuştur. Bunlar arasında ayetlerle istişhâdın çokluğu ve şâhid olarak kullandığı 

rivayetlerin çoğunun senedsiz oluşu dikkat çekmektedir.  

Bu alandaki ilk eserin Şâfiî’ye ait oluşu, onun nakle dayalı genel hareket 

tarzı düşünüldüğünde şaşırtıcı değildir. Mütevatir dışındaki hadisler ile Kur’an’la, 

akılla, kıyasla ve başka delillerle çeliştiği iddiasında bulundukları hadisleri hedef 

seçenlerin hicrî ikinci asrın ortalarında ortaya çıkması ve bu grupların kullandıkları 

argumanlar, ihtilâfu’l-hadis konusuna Şâfiî’nin yoğunlaşmasını izah eder 

mahiyettedir.113 Sonraki dönemlerde Tahâvî tarafından ele alınan Şerhu meâni’l-âsar 

ile Şerhu müşkilu’l-âsar adlı eserlerine de yeri gelmişken işaret edilmelidir. Onun 

Şerhu maâni’l-âsâr adını taşıyan eseri, ahkâm hadisleri arasındaki tearuzları giderme 

amacını taşırken, Şerhu müşkili’l-âsâr adlı eseri hüküm konulu olsun olmasın 

çelişkili görünen her türden hadisi konu edinmiştir. Bu itibarla ilk eserinde tabii 

olarak fıkhî bir yaklaşım sergilemiştir. Şerhu meâni’l-âsâr adının bizatihi hadislerin 

manalarının şerhini ifade ediyor olması, eserin içeriğinin hadis değerlendirmelerine 

katkısına dair bir fikir vermektedir. Bu eserlerde, temel hadis şerhlerinde kullanılan 

bilgilerin pek çoğu istihdam edilmiş olsa da114, bunların özel konulu şerhler şeklinde 

nitelendirilmesi115 isabetli değildir. Hadislerin farklı tariklerini kısmen de olsa bir 

araya getirmesi,116 her türlü rivayeti isnadlı zikretmesi, ayet117 ve hadislerle118 

istişhâdda bulunması, az da olsa garibu’l-hadisleri izah etmesi ve fıkhî delilleri 

                                                 
113 Đlk olarak terim anlamı üzerinde Şâfiî’nin durduğu nâsih-mensûh meselesi de ihtilâfu’l-hadis ile 
birlikte aynı şartlara tabi olarak ortaya çıkmıştır. Ancak öncesinde nesh kavramsal çerçeveye sahipti. 
Tabiûn devrinde sünnette nesh konusuyla ilgili değerlendirmelerin ön plana çıktığına delalet eden bir 
rivayetle ilgili olarak bkz. Muslim, Ebû Huseyn b. Haccâc el-Kuşeyrî, Sahîhu Muslim, I-III, Çağrı 
Yay. Đstanbul 1992, 3 / Hayız, 21 (I, 269); Ayrıca Zuhrî’nin nâsih ve mensûh rivayetleri ayrı ayrı 
topladığı nakledilmektedir. Bkz. Hâzimî, el-Đ’tibâr fî’n-nâsih ve’l-mensûh mine’l-âsâr, nşr. 
Abdulmu’tî Emîn Kal’acî, Haleb, 1403/1982, 4  
114 Geniş bilgi için bkz. Tekineş, Ayhan, “Tahâvî’nin Şerhu maâni’l-âsâr’da Hadisleri Anlamada 
Takip Ettiği Yöntemler”, Divân Đlmî Araştırmalar, 2002/1, sayı.12; Tekineş, Hadisleri Anlama 
Problemi, Đstanbul, 2002, 297–314 
115 Karacabey, Salih, Hattâbî’nin Hadis Đlmindeki Yeri, Sır Yayıcılık, Đstanbul, 2002, 190 
116 Örneğin bkz.Tahâvî, Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed, Şerhu maâni’l-âsâr, thk. Muhammed 
Zuhrî en-Neccâr, I-IV, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut 1399, I, 92; Tahâvî burada “Cenaze namazı 
mescitte mi kılınmalı yoksa dışında mı?” babında konuyla ilgili lehte ve aleyhte pek çok rivayeti 
nakletmektedir.  
117 Tahâvî’nin, ortak üslûp anlayışına dayalı olarak ayetlerle istişhâd edişini örneklemesi bakımından, 
arkadaşlarını dağlama konusunu soranlara Hz. Peygamber’in verdiği cevabı değerlendirişine 
bakılabilir. Bkz. Şerhu maâni’l-âsâr, IV, 320; Tahâvî’nin muhtevayı esas alarak ayetleri konu 
etmesinin genelde metin tenkidi çerçevesinde olduğu görülmektedir. Korku namazı ile ilgili 
değerlendirmeleri bunun bir örneğidir. Bkz. Şerhu maâni’l-âsâr,  I, 309 
118 Örneğin, Hz. Peygamber’in sabah namazının sünnetinde okuduğu sureler hakkında nakledilen 
ihtilaflı rivayetleri değerlendirirken bu yola başvurur. Bkz. Tahâvî, Şerhu maâni’l-âsâr, I, 297  
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kullanması bakımından temel şerhlerle benzeşmektedir. Daha serbest bir telif tarzı 

takip ettiği Şerhu müşkili’l-âsâr’da da bütün bu özellikler bulunmaktadır. Ancak o bu 

eserde kimi zaman farklı yaklaşımlar sergilemiş, örneğin dil tahlillerinden daha fazla 

yararlanmıştır.119 

Esasen Garibu’l-hadis, ilelu’l-hadis, ricalu’l-hadis, ihtilâfu’l-hadis ve nâsih-

mensûh ile ilgili yaklaşımların ve tasnif faaliyetlerinin eşzamanlı olarak geliştiğini ve 

bunların birbirlerini besleyen faaliyetler olduğunun bilinmesi gerekir.120 Bu 

yaklaşımlar, müstakil eserlerde olduğu gibi musannef eserlerde de sergilenmiş121 ve 

ardından şerhlerde önemli unsurlar olarak yerlerini almışlardır. Ancak şerhlerde 

temel unsurlar olarak var olmaları, bu alanlarda müstakil eserlerin yazılmaya devam 

edilmesini engellememiştir. Bununla birlikte, ricalu’l-hadis dışındaki ilimlerde ilk 

dönemlerdeki çalışmalara eşdeğer eserlerin yazılmadığı görülmektedir. Örneğin 

muhtelefu’l-hadis konusunda yukarıda sözü edilen eserlerin ayarında herhangi bir 

eser ortaya konulmamıştır. Bu tür alanlardaki ihtiyaçların büyük oranda, şerhlerde 

tüketildiğini söylemek mümkündür.  

Hicrî II. asrın sonlarına doğru ortaya çıkan ve Râmehurmuzî’nin “ehlu’ş-

şekk” dediği muhaddislerin uğraş alanını teşkil eden bir mesai alanından daha 

bahsedilebilir. Đ’râbu’l-hadis diye nitlendirilen bu çalışma alanı harfleri noktalamak 

ve kelimeleri i’rablarına göre harekelemekten ibarettir.122 Đ’râbu’l-hadis sonraki 

dönemlerde varlığını -bu alanda yazılmış birkaç eser hariç tutulursa- büyük oranda 

şerhlerin bünyesinde devam ettirmiştir.  

Hadislerin muhtevasıyla ilgili izahlar, metinleşme öncesinde de söz 

konusudur. Başta da belirtildiği gibi özellikle şifahî nakillerde râvilerin izahları hep 

var olmuştur. Hitap ile muhataplar arasına giren zamansal ve mekânsal mesafe, 

hadisin varit olduğu anda sahip olduğu anlama muhatabı yabancılaştırmaktadır. Bu 

durum râvilerin izhalarını gündeme getirmiştir. Bu gerçeklik hadis naklinin her 

                                                 
119 Tahâvî’nin Şerhu müşkili’l-âsâr’da sergilediği yaklaşım için bkz. Tekineş, Hadisleri Anlama 
Problemi, Đstanbul, 2002, 297–314 
120 Đbn Hacer’in tespitine göre, Nadr b. Şumeyl (203/819), el-Ferrâ (207/822), Ma’mer b. el-Müsennâ 
(210/825), ve Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Selâm (224/838) gibi dönemin dört büyük filoloğu, Buhâri’nin 
garibu’l-hadislerin izahında kaynaklık etmişlerdir. Bkz. Sezgin, Buhâri’nin Kaynakları, 127–163 
121 Mesela nâsih-mensûh ile ilgili olarak bkz. Tirmizî, 15 / Hudûd, 15 (IV, 48); Garibu’l-hadislerin 
izahı için bkz. Tirmizî, 5 / zekât, 33 (III, 57); ihtilâfu’l-hadis’e dair yaklaşım için bkz. Tirmizî, 
33/şehâdât, 4 (IV, 548–549) 
122 Râmehurmuzî, el-Muhaddisu’l-fâsıl, I, 608 Tirmizî, 33/şehâdât, 4 (IV, 548–549) 
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safhasında kendini hissettirmiştir. Bu itibarla sahabeden itibaren hadislerin izahı bir 

şekilde yapılagelmiştir. Ebû Dâvûd’un rivayet ettiği şu hadiste bunun bir örneğini 

görmek mümkündür: 

يعني " إه إه"دخلت علي النبي صلم وھو يستاك وقد وضع السواك علي طرف لسانه وھو يقول 

 يتھوع

“�ebî (a.s.) yanına girdiğimde, misvağını dilinin bir tarafına koymuş, ıh ıh diyerek, 

yani öğürerek dişlerini misvaklıyordu.”123 

Burada ya’nî edatı kullanarak açıklama yapan kişi, olayı anlatan sahabi 

olabileceği gibi sonraki herhangi bir râvi de olabilir. Muslim’de geçen ل هللا نھي رسو

ا�سقية عن اختناث )ص(  “Rasûlullah (s.a.) tulumların ‘ihtinâs’ını yasakladı”124 

rivayetindeki “ihtinâs” kelimesinin diğer bir tarikinde ان يشرب من افواھھا “ağızlarından 

içmek” şeklinde bir izahın olduğu görülmektedir.125 Muslim’in aynı bab altında işaret 

ettiği diğer varyantta ise واختناثھا ان يقلب رأسھا ثم يشرب منه “Tulumların ‘ihtinâs’ı 

ağızlarını aşağı çevirerek içmektir” şeklinde bir izah bulunmaktadır. Rivayetin 

müşterek râvisinin Zuhrî (124) olması, bu izahın Zuhrî ya da öncesindeki râvilerden 

birine ait olduğunu söyleme imkânı vermektedir. Bu örnekteki izahın sahibi olarak 

Zuhrî’yi kesin bir şekilde tespit edemesek de ona ait daha tafsilatlı izahlar olduğunu 

biliyoruz.  Örneğin, “Đçki bütün kötülüklerin anasıdır”126 rivayetiyle ilgili olarak şu 

açıklamayı yapar: 

“Bu hadis şununla ilgili bir açıklamayı barındırır: Eğer bir sirke- her ne kadar (Allah 

indinde) helal olsa da- şarabın doğal yollarla bozulması sonucunda elde edilmiş ise, onda 

hiçbir hayır yoktur. Kişinin ehli kitapta bulduğu bir sirkeyi -şarabı suyla bozup da sirke 

haline getirdiklerine dair herhangi bir bilgiye sahip olmaması halinde- satın almasında 

hiçbir beis yoktur. Eğer daha önce şarap olup da sonradan onu sirke haline getirdilerse, 

bunun yenmesinde hiçbir hayır yoktur.”127 

 Bu türden izahlar hadis tasnifinde çok daha düzenli ve belirgin bir şekilde 

görülmektedir. Đlk musannef eserlerden Muvatta’ ve Rabi’ b. Habib’in Müsned’inde 

bulunan bol örneklerden o dönemin hadisleri izah tarzına dair fikir elde etme imkânı 

da mevcuttur. Meselâ Muvatta’da Mâlik, Hz. Ömer’in, “Şüphesiz ki, Rukbe’deki 

                                                 
123 Ebû Dâvûd, tahâret, 26 (I, 42) 
124 Muslim, eşribe, 13 (II, 1600) 
125 Muslim, eşribe, 13 (II, 1600) 
126 Nesâi, 51 / eşribe, 47 
127 في ھذا الحديث بيان أن p خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون هللا يفسدھا عند ذلك يطيب الخل وp بأس على امرئ أن يبتاع  

ا كانت خمرا فتعمدوا إفسادھا بالماء فإن كان خمرا عمدوا ليكون خ� ف� خير في أكل ذلكخ� وجده من أھل الكتاب ما لم يعلم أنھ  
Hâkim, Ma’rife, I, 112  
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(Mekke ile Irak arasında bir yer) bir ev bana göre Şam’daki on evden daha 

hayırlıdır” sözüyle ilgili olarak şöyle bir izah getirir: “Ömer, Şam’da şiddetli veba 

olduğu için böyle söylemiş ve daha uzun (yani sağlıklı) yaşamayı kasdetmiştir.128 

Muvatta’da bulunan bu örnek çok sayıda örnekten sadece birisidir.129 Bu tarz 

izahların başka bir hadise dayanma ihtimali üzerinde durmak gerekir. Örneğin Mâlik, 

Đbn Ömer’den naklettiği, “Rasûlullah, Kur’an’la düşman topraklarına sefere çıkmayı 

yasaklamıştır” hadisi ile ilgili “Bu yasak, düşmanın Kur’an’ı ele geçirme 

korkusundandır” şeklinde bir açıklama yapmaktadır.130 Onun yaptığı bu açıklamanın 

Đbn Mehdî – Mâlik - Nâfî’ - Đbn Ömer kanalından gelen bir rivayette şu şekilde 

geçtiği görülür: “Rasûlullah, düşman eline geçmesinden korktuğu için Mushafla 

düşman topraklarına sefere gidilmesini yasakladı”131 Rabî’nin Müsned’inde 

naklettiği, Hz. Aişe’nin “Şayet Rasûlullah (s.a.) kadınların sonradan takındıkları 

tavırları görseydi, Đsrâiloğullarının hanımlarının menedildikleri gibi, o da onları 

mescitten menederdi” sözünün hemen ardından şu açıklamayı yapar: 

“Bunun sebebi, kadınların mescide hoş ve güzel kokular sürünerek gelmeleri ve bu koku 

nedeniyle insanları namazlarında meşgul etmeleridir.”132  

 Rabî’nin bu izahı esasen başka hadislerin tercümesi şeklinde olduğunu, 

Abdullah’ın hanımı Zeyneb’in, “Rasûlullah bize: ‘Herhangi birininiz mescide 

gittiğinde koku sürünmesin’ dedi” şeklindeki sözünden hareketle söyleyebiliriz. 

Bunu teyit eden bir başka hadis de, Abdurrahman b. el-Hâris b. Ebî Ubeyd’in 

dedesinden naklettiği şu hadistir:  

“Ebû Hureyre ile beraber kuşluk vakti mescitten çıktık giderken daha önce hiç duymadığım 

bir koku sürünmüş bir kadına rastladık. Ebû Hureyre: ‘selam sana, nereye gidiyorsun’ dedi. 

Kadın: ‘mescide’diye cevap verdi. Ebû Hureyre: ‘niye bu kokuyu süründün?’ dedi. Kadın 

mescide gittiğim için’ diye cevap verdi. Ebû Hureyre bunun üzerine ‘Allah Allah!’diye 

hayretini dile getirdi. Kadın: ‘Allah Allah mı?’ dedi. O yine tekrar etti. Kadın yine aynı 

cevabı verdi. Ebû Hureyre şöyle devam etti: ‘Dostum Ebû’l-Kâsım bana, kocası dışında 

birileri için koku sürünen bir kadının namazı, ondan cünüplükten dolayı guslettiği gibi 

                                                 
128 Muvatta’, 45 / câmi’, 26 (II, 908) 
129 Diğer bazı önekler için bkz. Muvatta’, Itk, 3; Buyû’, 96 
130 Muvatta’, cihâd, 7 
131 Bâcî, Ebû’l-Velîd Suleyman b. Halef, Muntekâ şerhu muvatta’ı Mâlik, thk. Muhammed Abdulkâdir 
Ata, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut 1420/1999, IV, 330 
132 Rabi’, Câmi’, I, 53 
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guslederek temizlenmediği sürece kabul olunmayacağını haber verdi. Git önce yıkanıp 

temizlen. Sonra dön ve namazını kıl!’ dedi.”133 

Bu tür örnekler hadislerin izahını, konuyu somutlaştıran diğer hadislere 

dayalı olarak yapmanın geçerli bir yöntem olarak algılandığını örneklemektedir. 

Ancak hadislerin izahında kullanılan daha somut bilgiler içeren bu rivayetleri, 

yorumların hadisleşmesi olgusu çerçevesinde yeniden araştırmanın gerekliliği de 

belirtilmelidir.  

Sonraki dönemlerde hadis şerhlerinde sergilenen ‘hadisle istişhâd’ yöntemi 

ile bir rivayeti daha somut bilgiler içeren diğer bir rivayete dayalı olarak yorumlama 

arasında büyük bir benzerlik vardır. Fakat ikinci yaklaşımda uygulanan yöntem, bir 

rivayetle istişhâd değil, o rivayetteki somut bir bilginin kişisel yorum olarak 

kullanılmasıdır.  

Musannef eserlerde hadislerin izahına ilişkin bilgiler bazen sarih beyanlar 

olarak, bazen bab başlıklarıyla ve bazen de yargı bildirmeyen bir bab başlığı altında 

hadislerin anlamlı bir tertip içerisinde sunulmasıyla ifade edilir. Daha önce Buhârî 

özelinde verilen örnekte olduğu gibi, bu bab başlıklarının altında sıralan hadislerin 

seçimi ve tertibi, musannifin kanaatini ortaya koyan bir şekilde bulunabilmektedir. 

Hadislerin tertibi vasıtasıyla kanaatlerin izhar edilmesi, her babda ideal bir biçimde 

olmadığı gibi her musannif de buna aynı derecede önem vermemiş ya da bu hususta 

aynı başarıyı kaydedememiştir.  

Hadis musanneflerinin ortaya çıkmasının sebepleri, izlerini sahabe 

döneminde bulduğumuz ama sonradan fıkıh ilminin teşekkülüyle birlikte 

metodolojik bir ayrışmaya medar olan fikrî bir gerilimde aranmalıdır. Temsilcilerinin 

ehl-i re'y ve ehl-i hadis diye anıldıkları bu ayrışma, dinin anlaşılması ve uygulanacak 

hükümlerin elde edilmesinde hadis ve re'ye verilecek yer ve değerin sınırlarına 

ilişkin yaklaşımdan kaynaklanıyordu.134 Esasında hadis her iki akım için de 

önemliydi. Hatta Hanefîlerin, Şâfiîlerin aksine ‘mürsel’lerle ihticaca önem 

vermelerine bakılırsa, ehl-i re’yin rivayetlere dayanma konusunda daha ileri olduğu 

görülür. Hakeza, Mâlik’in Medine uygulamasını taklit etmesi de bunu 

örneklemektedir. Ancak bu âlimlerin nakille beraber tecrübeye, örfî uygulamaya da 

yer vermeleri, ictihadın alanını kıyasla birlikte istishan, istislah, maslahat-ı mürseleyi 

                                                 
133 Beyhakî, Sunen, III, 133 
134 Bkz. Karaman, Đslam Hukuk Tarihi, 175 
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de içine alacak şekilde genişletmeleri, Şâfiî ile birlikte sünneti merfu hadise 

indirgeyen ve aklın faaliyet alanını kıyasla sınırlayan yaklaşımla belirgin ölçüde ayrı 

durmaktadır. Esasen ehl-i re’y rivayetleri, uygulamayı yansıttığı oranda, Şâfiî ise 

sünnetin yegane aracı olması bakımından önemsemektedir. Ona göre sünnet de 

vahiydir. Bu itibarla o, hadisi delil olması bakımından Kur’an ile eşdeğer olarak 

takdim etmektedir.135  

Şunu belirtmemiz gerekir ki, tasnif anlayışındaki değişimi ve sonrasında 

şerhlerdeki yaklaşımı anlamak için ehl-i re’y ve özellikle de ehl-i hadisin anlaşılması, 

ehl-i hadisi anlamak için de Şâfiî’nin anlaşılması gerekir. Şâfiî’nin yaklaşımı, aslında 

öncesi olan ve ona gelinceye kadar gittikçe güçlenen bir eğilimin nihai tanımına 

kavuşturulmasından ibarettir.136 Şâfiî’nin bu yaklaşımı esasında o dönemde 

yükselmeye başlayan genel bir eğilimin tezahürü şeklinde de düşünülebilir. Bunun 

hadis edebiyatındaki yansıması da Hz. Peygamber’in hadislerini diğerlerinden 

ayırma teşebbüsleri şeklinde ortaya çıkmıştır.137 

Tasnif faaliyetinde, Hz. Peygamber’e nispet edilen hadislerin öncelenmesi 

eğiliminin ağır bastığı bu dönemde, bu vakte kadar tasnif edilmiş hadisler arasında da 

yeni seçkiler yapma arzusu belirmiştir. Yeni problemlere cevap teşkil edecek 

başlıklar,138  aşağı yukarı çerçevesi çizilen tasnif sistemine yerleştirilirken, kullanılan 

                                                 
135 Şâfiî, Muhammed b. Đdrîs, er-Risâle, thk. Ahmed Muhammed Şâkir, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, I, 
103  
136 Hadislerin baskın olmaya başlama sürecini Şeybânî ile başlatmamız gerekir. Bu hususu Hallaq 
şöyle ifade etmektedir: 
 “Ebû Hanîfe’nin öğrencisi Ebû Yûsuf (ö. 182/798)’un doktrini, her ne kadar hocasının doktrinine 
göre bir ilerlemeyi temsil ediyor idiyse de, bir hukuk normunun bağlayıcı bir nassa –ki bununla o, 
Kur’ân’ı ve nebevî hadisi kastetmekteydi- dayanmadıkça geçerli olamayacağı üzerinde ısrarla duran 
ilk kimse Ahmed [Muhammed] b. Hasen eş-Şeybânî (ö. 189/804) idi. Ne var ki, Sahabe’ye nispet 
edilen rivâyetler onun doktrininde hâlâ bir miktar rol oynuyordu. Sahabe’ye ait sözlerin hukuk 
yapımındaki rolünün ortadan kaldırılması[na ilişkin süreç], Kur’ân ve Peygamber’in sünnetinin 
hukukun yegâne maddi kaynakları olduğu hususunu sürekli ve sistematik olarak vurgulayan 
Muhammed b. Đdrîs eş-Şâfiî (ö. 204/820) tarafından tamamlanmıştır” Bkz. Hallaq, Wael. B., A 
History of Islamic Legal Theories –An Introduction to Sunnî Usûl al-Fiqh-, Cambridge University 
Press, Cambridge 1997, 18. 
137 Đbn Hacer hadis edebiyatının seyrini anlatırken bunu şöyle dile getirir: “…Ubeydullah b. Musâ el-
Absî (213) Kûfe’de ve ayrıca Müsedded b. Müserhed el-Basrî (228), Esed b. Musâ el-Umevî (212), 
Mısır’da mukim Nuaym b. Hammâd el-Huzâ’î (228) birer Müsned meydana getirdiler. Bunun üzerine, 
hemen hemen bütün muhaddisler hadislerini müsnedlere göre tasnif ettiler. Mesela Ahmed b. Hanbel 
(241), Đshâk b. Râhûye (238), Osman b. Ebî Şeybe (239) ve diğer bir çokları böyle yaptılar. Bir kısmı, 
mesela Ebû Bekir b. Ebî Şeybe’nin (235) yaptığı gibi, aldıkları müsned hadisleri, aynı zamanda kendi 
aralarında bablara ayırıyorlardı.” Hedyu’s-sârî, I, 6  
138 Örneğin Buhâri’de ‘haber-i vahidin hucciyeti’ konusunda bir bölüm ihdas etmesi, muhalif 
hareketlerce hadisçilerin bilgi kaynaklarına ve bilgi edinme metodlarına karşı yöneltilen eleştirilere bir 
reddiye niteliğindedir. Bkz. Buhârî, ahbâru’l-âhâd, 1 vd. 
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hadislerin de sıhhatine özen gösterilmiştir. Đşte başta Sahihayn ve üçüncü asrın diğer 

musannefatı, seçki yapma imkânına fazlaca sahip müelliflerin kaleminden 

çıkmıştır.139 

Şâfiî’nin tesiri, kendisiyle neredeyse çağdaş olan Abdurrezzak ve Đbn Ebî 

Şeybe’nin eserlerinde görülmemekle birlikte yarım asır sonraki, Buhârî’nin ve diğer 

musanniflerin eserlerinde bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Buhârî’nin eserinin 

adının el-Câmiu’l-müsnedu’s-sahîhu’l-muhtasar min umûri Rasûlillah (s.a.) ve 

sunenihi ve eyyâmih olması, onun, devrinin tartışmalarına katılırken tam da Şâfiî’nin 

arzu ettiği bir biçimde sadece ‘müsned’140 hadislere dayanma eğilimine işaret 

etmektedir. Bu eğilimi III. asırda telif edilen diğer pek çok eserde de görmek 

mümkündür. Örneğin, Sunen’inde Sevrî, Mâlik ve Şâfiî’nin fıkhî görüşlerine mesnet 

teşkil eden141 hadisleri toplayan Ebû Dâvûd, 4800 adet olan bu hadislerin, 600’ü 

hariç, müsned muttasıl hadisler olmasıyla övünmektedir.142 Dahası, Süfyan es-Sevrî, 

Mâlik ve Evzâî gibilerinin yaşadığı dönemdeki âlimlerin mürsel hadislerle amel 

etmelerinin Şâfiî’ye kadar sürdüğüne, onun mürsel hadisleri delil olarak kullanmayı 

bazı şartlara bağladığına işaret etmekle kendi çizgisi üzerindeki Şâfiî’nin etkisini ima 

etmektedir.143 Elbette Şâfiî’nin etkisi sadece sünnetin tek vasıtası olarak merfu hadisi 

esas alması bakımından değildir. Şafi’nin hüküm istinbatını dikkate alarak çizdiği 

çerçeve, hadisçilere hareket tarzı kazandırmıştır. Zaten hadisçilerin, Şâfiî öncesi 

dönemde rivayet metinlerini anlama ve yorumlama usulünde yetkin olmadıklarını 

Ahmed b. Hanbel’in şu sözünden anlayabiliyoruz:  

“Şâfiî gelinceye kadar biz, umûm nedir, husus nedir, bilmiyorduk”144 

Şâfiî er-Risale’sinde geliştirdiği metin tahlil sistemi, hadisçilere metinleri 

nasıl anlayıp yorumlayacaklarına ilişkin bir yöntem sunmuştur.145 Şâfiî kendisi 

                                                 
139 Đbn Hacer bu durumu örnekleyen Sahih-i Buhârî’nin yazılmasına dair şu anekdotu aktarır: 
“…Buhârî bu musannefatı görüp rivayetlerini aldıktan ve onlarla iyiden iyiye haşru neşr olduktan 
sonra, onları tasnif ederken, sahih gibi görünen birçok zayıf malzemeyi de muhtevi bulunduğunu 
müşahede edip, ancak şüpheden azade olan hadisleri bir araya getirme arzusunu duydu. Hadiste ve 
fıkıhta Emiru’l-mü’minîn diye tanınan üstadı Đshâk b. Râhûye de onun bu azmini kuvvetlendirdi. Zira 
bize…(sahih senedlerle) rivayet edildiğine göre, Buhârî şöyle demektedir: “Đshâk b. Râhûye’nin 
nezdinde bulunurken, bir defasında bizlere: ‘Peygamber’in sahih sünnetini ihtiva eden muhtasar bir 
kitap meydana getirseniz!’ şeklinde bir arzusunu izhar etmişti. Bu temenni zihnimde yer etti ve el-
Câmiu’s-sahih’i telife başladım” Bkz. Hedyu’s-sârî, I, 7  
140  Müsned hadisin aynı zaman da merfu hadis anlamına gelmesiyle ilgili görüşler için bkz. 
141 Ebû Dâvûd, Risale, 28 
142 Ebû Dâvûd, Risale, 26, 32 
143 Ebû Dâvûd, Risale, 25–26 
144 Şâfiî, Kitâbu’l-umm, I-VII, Dâru’l-Mısrıyye, Kahire 1987, 31 (Mukaddime)  
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tamamen terk etmemekle beraber, sınırsız bir re’y kullanımına karşı idi.146 Esasında 

onun öngördüğü anlama ve yorumlama yöntemi re’yin sınırlarını belirliyordu. "Şâfiî 

ictihadın alanını kıyas ile sınırlandırıyor, sonuçta ictihadın bir türü olan kıyas, ictihad 

ile tamamen özdeşleştiriliyordu. Onun ictihadı kıyas ile sınırlamasının altında yatan 

sebep ise, çeşitli ictihad yöntemleri içerisinde nasslara bağlanmaya en elverişli 

yöntemi ön plana çıkarıp, diğerlerini devre dışı bırakmaya çalışmasıdır. Diğer bir 

ifadeyle o, ictihada ancak nasslar çerçevesinde izin vermekte, onların dışında daha 

serbest akıl yürütmeleri –mesela istihsanı- keyfilik ve indilik taşıdığı gerekçesiyle 

reddetmektedir."147 Şâfiî sonrasında, re’ye hiçbir alan tanımayan ve hadisin bizatihi 

kendisini delil addeden, hadislerin belli başlıklar altında düzenlenmesine dahi 

tahammül edemeyen ve Ahmed b. Hanbel’in anlayışında belirginleşen yaklaşımın 

varlığına rağmen148, hicrî üçüncü asır, hadisçilerin fıkha yöneldikleri bir asır 

olmuştur. Bu dönemde telif edilen sunen ve câmi’ler fıkıh konularına göre 

düzenlenmişlerdir. Bu eserler, bir buçuk asır sonra ortaya çıkacak olan ‘hadis 

şerh’inin çok önemli bir parçasını –nüvesi de denebilir- teşkil edecek olan fıkhu’l-

hadis çalışmalarını teşkil etmektedir.149  

Dördüncü asra gelindiğinde çalışmaların bu minval üzere devam ettirildiği 

görülmektedir. Ancak bu dönemde ehl-i re’y ve ehl-i hadis tavrını ortak bir zeminde 

buluşturma düşüncesi göze çarpmaktadır. Bunların başlıcaları Đbn Huzeyme’nin 

Sahih’i, öğrencisi Đbn Hibbân’ın et-Tekâsim ve’l-envâ’ı, Tahâvî’nin Şerhu Maâni’l-

âsâr ve Şerhu Müşkili’l-âsâr adlı eserleridir. Yine bu asırda ilk şerhlerden birini 

yazan Hattâbî’nin Meâlimu’sunen’inde ehl-i re’y ve ehl-i hadisin birbirlerinin 

delillerinden müstağni kalamayacaklarını gösterme amacı taşıdığını görüyoruz.150 

Tasnif dönemi boyunca isnadın tesisi süreci de kemale ulaşmış ve musannef 

eserlerden bazılarını mümtaz kılacak araçlardan biri haline gelmiştir. Esasında, bazı 

kitaplara, içerdiği rivayetlerin sübut durumu gerekçe gösterilerek üstünlük 

atfedilmesi sonraki dönemlere ait olsa da, bu devirden fazla uzak da değildir. 

                                                                                                                                          
145  Özafşar, M. Emin, Hadisi Yeniden Düşünmek, 194 
146 Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, 195 
147  Kırbaşoğlu, Hayri, "Đslamî Đlimlerde Şâfiî'nin Rolü", Đslamiyât, c.2, sayı, 1, 1999, 22 
148 Bkz. Đbn Receb, Şerhu ileli’t-Tirmizî, thk. S. Samurâî, II. Baskı, Alemu’l-kutub, Beyrut, 1985, 56 
149 Özafşar, Hadisi Yeniden Düşünmek, 196; Ayrıca bkz. Görmez, Mehmet, “Fıkhu’l-hadis”, DĐA, 
XII, 547–549 
150 Bkz. Hattâbî, Ebû Suleyman Hamd b. Muhammed,  Meâlimu’s-sunen şerhu suneni Ebî Dâvûd, 
Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut 1426/2005, I, 4 
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Şâfiî’nin Muvatta’ ile ilgili olarak, “Allah’ın kitabından sonraki en sahih kitap”151 

nitelemesi bu tür anlayışların henüz birinci asrın sonlarında telaffuz edildiğini 

gösterir. Her ne kadar Muvatta’da, Şâfiî sonrası yani III. asırda, isnadda görülen ve 

kitaplara üstünlük kazandıran mükemmellik görünürde yoksa da, Mâlik ve onun 

görüşlerini benimseyenlere göre ondaki bütün rivayetler sahihtir.152 Hadis şerhinin 

başlamasında ve bir edebiyat haline gelişinde doğrudan etken olduğunu 

düşündüğümüz, kitapların otorite kazanma sürecinin isnadın teşekkül ve işlevselliği 

ile ilgisi inkâr olunamaz. O zamana kadar sadece genel rivayetleri esas alan garibu’l-

hadis çalışmalarına, henüz ikinci asır bitmeden, üstünlük atfedilen Muvatta’ın 

‘garib’lerini esas alan eserlerin eklendiği,153 hemen sonrasında belki de eş zamanlı 

olarak Muvatta’ üzerine şerh çalışmalarının başladığı görülmektedir. Kaynakların 

haber verdiğine göre, Abdulmelik b. Habîb el-Endülüsî (238/852)154 ve Yahyâ b. 

Zekeriya b. Müzeyn (259)155 Muvatta’ı şerh etmişlerdir. Aynı durum III. asrın 

musennefatıyla ilgili de devam etmiştir. Ancak III. asırda kaleme alınmış bu eserlere 

teveccühün asıl sebebi, ehl-i re’y’in karşısında fıkhî ve itikadî konuları hadislerle 

temellendirme yönleridir. Bu eserlerin isnadın teşekkül etmiş kanunlarına riayet 

                                                 
151 Tedrîbu’r-râvi, 67; Şâfiî’nin görünürde mükemmel isnadlara sahip olmayan bir kitapla ilgili bu 
nitelemede bulunması, esasında bu isnadların başka tariklerde muttasıl olarak rivayet edildiğine kâni 
olmasıyla ilgili olabileceği gibi onu bir fıkıh kitabı gibi değerlendirmesiyle de ilgili olabilir. Nitekim 
Şâfiî’nin bu sözü “Allah'ın kitabından sonra Mâlik'in eserinden daha yararlı bir eser yoktur" 
(Dârekutnî, Ahâdisu'l-Muvatta, 5; ayrıca bkz. Đbn Abdilber, Ebû Ömer Yûsuf b. Abdillah, el-Đstizkâr 
el-câmi’ li mezâhibi fukahâi’l-emsâr ve ulemâi’l-aktâr fî mâ tedammenehu el-muvatta’ min meânî’-
re’y ve’l-âsâr, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut, I. Baskı, 1421/2000 I, 12) ve "Allah'ın kitabından 
sonra, ne onun ayarında ne de ondan üstün bir eser olmayan tek kitap Muvatta'dır" (Đbn Abdilber, 
Tecrid, 9) şeklinde de nakledilmiştir. Đbn Hacer’e göre, Şafiî bu sözünü, Mâlik’in döneminde yazılan 
eserlerle mukayese sonucu söylediği için, isnadlarındaki durum bunu söylemesine engel olmamıştır. 
Bkz. Hedyu’s-sârî, I, 14  
152 Ma’mer b. Râşid, Đbn Ebî Zi’b, Süfyân es-Sevrî, Süfyân b. Uyeyne gibi hadisçiler, eserdeki mürsel, 
munkatı’ rivayetlerin başka tariklerle muttasıl olarak geldiğini ortaya koymak üzere yine el-Muvatta’ 
adıyla eserler tasnif etmişlerdir. Bu alanda çalışmalar daha sonra da Đbn Abdilber (Bkz. Temhîd limâ 
fî’l-muvattai mine’l-meânî ve’l-esânîd, thk. Mustafa Ahmed el-Alevî-Muhammed Abdulkebîr, Mağrib 
1387, I, 1–2) ve Đbnu’s-Salah gibi âlimler tarafından devam ettirilmiştir. Şâfiî’nin mezkur nitelemesi 
de Muvatta’daki rivayetlerin görünürde olmasa bile muttasıl isnadlara sahip olduğuna delalet 
etmektedir. (bkz. Kandemir, Yaşar, “el-Muvatta’”, DĐA, XXXI, 416) Đbn Hacer bu konuyla ilgili 
olarak, Mâlik’in isnaddaki inkita’ı, sonradan Buhârî’nin saydığı gibi bir kusur olarak görmediğini 
belirtmektedir. Bkz. Hedyu’s-sârî, I, 13–14  
153 Ahmed b. Đmrân b. Selâme el-Ahfeş (öl. 250’den önce bkz. Đbn Hıbbân, es-Sikât, thk. es-Seyyid 
Şerefuddin Ahmed, I-IX, Dâru’l-fikr, I. baskı, 1975,  VIII, 34)’in Tefsiru garibi Muvatta’ı bunun bir 
örneğidir.  
154 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, II, 1907 
155 Đbn Hayr, Ebû Bekr Muhammed b. Hayr el-Đşbîlî, Fehrese, thk. Muhammed Fuâd Mansur, Dâru’l-
kutubi’l-ilmiyye, Beyrut 1419/1998, 75; Đbn Hayr bu eseri Kitâbu tefsîri’l-Muvatta’ şeklinde 
kaydetmektedir. 
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ettikleri ve bu vasıflarıyla da öne çıktıkları doğrudur.156 Bu eserlerin telifi üzerinden 

geçen bir buçuk asırlık bir zaman içinde, bu eserlerde yer almak, rivayetler için bir 

sıhhat ölçütü haline gelmiştir.157 Buhârî'nin otoritesini kazanma sürecini ele alan bir 

çalışmada da gösterildiği gibi söz konusu eserle ilgili bu süreç isnadı etrafında 

gelişmiştir.158 Bununla birlikte bu kitapların özellikle Buhârî ve Muslim'in sahih 

hadisleri toplamayı gaye edindiklerini söylemek onları eksik tanıtma anlamına 

gelebilir. Onlar, kaynaklarını teşkil eden musannefatta olduğu gibi, dönemlerinin 

problem listesini çıkartıp onlara buldukları çözümleri hadislere dayandırma gayesiyle 

hareket etmişler, eserlerine aldıkları hadislerin de bir takım isnad kriterlerine uygun 

olmasına dikkat etmişlerdir. Đlk şarihlerden Hattâbî’nin şerhi için Ebû Dâvûd’u tercih 

edişinin gerekçesi olarak onun isnadlarını değil de muhtevasını vurgulaması, şerhleri 

yazılan bu eserlere atfedilen önemin hangi vasıflarına binaen olduğu hakkında bir 

fikir vermektedir. O, Meâlimu’s-sunen’in mukaddimesinde bunu şöyle dile getirir: 

“Ebû Dâvûd’un Sunen’i, dinî ilimlerde benzeri tasnif edilmemiş şerefli bir kitaptır. Bütün 

insanlar tarafından kabul görmüş, mezhepleri farklı da olsa, fıkıhçılar ve hadisçiler arasında 

hakem olmuştur. Irak, Mısır, Mağrib ve daha pek çok bölgenin âlimleri ona itibar 

ederler…(çünkü) Ebû Dâvûd, Sunen’inde sünnet ve fıkhî hükümlerin kaynağı ile, ilmin aslı 

olan hadisleri bir araya getirmiştir. Bu hususta onun önüne geçen ya da daha sonrakilerden 

onun seviyesine çıkan birini bilmiyorum.”159   

Buraya kadar anlatılanlar tasnifin, rivayetlerin yorumlanmasının çok önemli 

örneklerini teşkil ettiğini ve ‘bir kitap üzerine yapılan şerh’e çerçeve çizdiğini 

göstermektedir. Musannefler kullandıkları bilgi alanları bakımından da ‘bir kitap 

üzerine yapılan şerh’e öncülük yapmışlardır. Bütün bunların yanı sıra 

musanneflerden bazıları -emsallerinden daha üstün tutulmalarının sonucu olarak- 

sadece ihtiva ettiği rivayetler değil, aynı zamanda kitabın yapı ve sistematiği bizzat 

şerhin konusu haline gelmiştir. Artık müstakil rivayetleri anlama ve yorumlama 

                                                 
156 Mesela Muslim, Sahih’inin telif sebebini: “Kendisini muhaddis sayıp, insanlar arasında münker 
rivayetleri yayan cahil ve gafil insanların rivayetlerine karşı, sahih ve meşhur rivayetleri korumak”  
şeklinde ifade etmektedir. Bkz. Sahîhu’l-Muslim, I, 4–6; Sezgin, Buhârî’nin kendinden önceki tasnif 
malzemesinden yani bablardan seçki yaparken kişisel kabiliyetini ortaya koyduğunu, ancak onun 
kendi sübjektivitesini hakim kıldığı asıl meselenin, sıhhat bakımından hadislerin tefriki meselesi 
olduğunu belirtmektedir. Bkz. Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, 17 
157 Hâkim, el-Medhal ilâ kitâbi’l-iklîl, thk. Fuâd Abdulmun’im Ahmed, Dâru’d-da’ve, Đskenderiye trs., 
I, 33; Hâkim burada sahih hadisleri on kısma ayırmakta ve ilk sırayı Buhâri ve Muslim'in ittifakla 
rivayet ettikleri hadislerin aldıklarını belirtmektedir.  
158 Çakın, Kamil, “Buhârî’nin Otoritesini Kazanma Süreci” Đslâmi Araştırmalar, c. X, Sayı: 2, 1997 
159 Meâlim, I, 6–8 
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safhasından sonra belli hadis kitaplarının ihtiva ettikleri rivayetlerin şerhi yaygınlık 

kazanmıştır. Bu değişimi belli hadis eserlerinin şerhi izlemiştir.   

 

D. ‘Belli Bir Kitap Üstüne Yapılan Şerh’in Ortaya Çıkışı 

Hadisleri anlama ve yorumlama faaliyetinin teknik anlamda bir ‘şerh’e 

dönüşmesinde en önemli etkenin bir kısım hadis musannefatının belli vasıflarıyla 

şöhret kazanması olduğunu söyleyebiliriz. Hattâbî’nin, Ebû Dâvûd’un Sunen’inden 

başka yine bu çerçevede zikrettiği üç kitap daha vardır. Bunlar Buhârî ve Muslim’in 

Sahih’leri ile Tirmizî’nin Sunen’idir. Bundan, sözü edilen eserlere, onun döneminde 

üstünlük atfediliyor olduğunu anlamaktayız. Hattâbî’nin bunlar arasında ihtisarını 

yaptığı160 Muvatta’ı zikretmemesi dikkat çekicidir. Bu durum onu fıkıh kitabı olarak 

değerlendirmesiyle ilgili olabileceği gibi Muvatta’nın diğerlerine göre daha farklı bir 

serüveninin olmasıyla da ilgili olabilir. Diğerlerinin şöhreti ehl-i re’y karşısındaki 

konumları ve mevsukiyetlerinden kaynaklanmasına karşılık, onunki Mâlikîlik 

çizgisinde gelişmiştir. Onun üzerine yazılan şerhlerin ilk olarak Endülüs’te ortaya 

çıkması ve tamamen fıkhî bir içeriğe sahip olması, onunla ilgili bu gelişmelerin fıkhî 

zeminde ortaya çıktığını teyit etmektedir. Muvatta’ın ilk şarihlerinin hadisten ziyade 

fıkıhta temayüz etmiş olmaları161 Mâlikî mezhebinin temel fıkıh kitabı olan bu eserin 

niçin şerh edildiğini izah eder mahiyettedir. Tam da yeri gelmişken belirtmeliyiz ki, 

'şerh' çoğu zaman düşüncelerin beyanı ve görüşlerin temellendirilmesi amacına da 

hizmet eder. Bu görüşlerin dile getirilmesi de ekseriyetle mezhebî çerçevede 

olmuştur. Örneğin Muvatta’ın ele aldığımız şerhleri Mâlikî bir çizgiyi takip ederken, 

bu esere şerh yazdığı bilinen Đbn Hazm Mâlik’in görüşlerini muhtemelen 

eleştirmekte ve kendi görüşlerini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımı bütün şerhlerde 

görmek mümkündür. Bu kimisinde daha açıktan kimisinde ise biraz daha kapalı 

                                                 
160 Keşfu’z-zünûn, II, 1908 
161 Tabakât kitaplarında, aralarında Abdulmelik b. Habîb (238/852) ve el-Utbî (254/868) gibi âlimlerin 
de bulunduğu bu ilk kuşak Endülüs’lü fakihlerden bahsedilirken, onların hadis ilminde fazla 
bilgilerinin olmadığı kaydedilmektedir. Bkz. Zehebî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Osman,  
Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, thk. Şuayb el-Arnavut ve Muhammed el-Bicâvî, Dâru ihyâi’l-kutubi’l-
arabiyye, Kahire 1962, XII, 102–107; Đbn Ferhûn, ed-Dîbâcu’l-muzheb fî ma’rifeti a’yâni ulemâi’l-
mezheb, I-II, nşr. M. el-Ahmedî Ebû’n-nûr, Kahire trs., II, 8-15 
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olarak mevcuttur. Đşte Muvatta’ şerhlerinde bu amacın açıktan gerçekleştirildiğini 

görmekteyiz.162 

Üzerine şerh yazılmış hadis kitaplarının otorite kazanma vakitleri ve 

nüfuzları eşit olmayıp bölgelere göre farklılık arz etmektedir. Bunun yanında bu 

eserlerin otorite kazanmaları yazıldığı anda ortaya çıkmamış, bir süreç dâhilinde 

gerçekleşmiştir. Eser ve müellif karizmaları, birbirinden tamamen bağımsız 

olmamakla birlikte, aynı anlama gelmediği de belirtilmelidir. Bunun en güzel 

örneklerinden biri Ahmed b. Hanbel ve Müsned'i dir. Müsned, hadis edebiyatında 

çok önemli kaynaklar arasında yer alsa da, itibarının müellifininkine müsavi olduğu 

söylenemez. Buhârî'nin hayattayken Sahih'i ile değil de daha çok Tarih'iyle tanınıyor 

olması da, eser ve müellif itibarının eş zamanlı oluşmadığının başka bir göstergesidir.  

Pek çok hadis kitabına şerh yazılmış olmakla beraber, ‘hadis şerhleri’ 

denildiğinde akla ilk gelecek derecede yaygınlık ve ağırlık kazananlar Muvatta’ ve 

Kutub-i sitte’nin şerhleridir. Bu eserlere yazılan şerhler, şerh edilen eserlerin önem 

kazanma dönemlerine paralel olarak ortaya çıkmıştır. Muvatta’nın şerh edilen ilk 

hadis kitabı olduğunu görüyoruz.163 Hicrî 239’da vefat eden Abdulmelik b. Habîb el-

Endülüsî ile 259’da vefat eden Yahyâ b. Zekeriya b. Müzeyn’in şerhlerinden 

bahsedilmektedir. Muvatta’ üzerine şerh yazma işi kesintisiz devam ettirilmiş, hicrî 

400’lerde vefat eden Dâvûdî ve Đbnu’l-Kabısî bu alanda eserler vermişlerdir. 

Ardından, Đbn Abdilberr’e (ö. 463) ait el-Đstizkâr, et-Takassî ve et-Temhîd, Bâcî’ye 

(ö. 474) ait el-Đstîfâ ve el-Muntekâ, Đbnu’l-Arabî’ye (ö. 543) ait Kitâbu’l-kabes gibi 

önemli şerhler ortaya çıkmıştır.164 Klasik dönemin hemen akabinde Suyûtî (ö. 911) 

ve Zurkânî’nin (ö. 1122) yazdığı şerhlere de işaret edilmelidir. Buhârî üzerine 

                                                 
162 Mâzerî’nin şerhini yazma gerekçesini Şâtıbî onun kendi ağızından şöyle aktarır: “Ben insanları, 
Đmam Mâlik ve ashabının mezhebinde yaygın olarak bilinen görüş dışında öyle şâz görüşlere 
yöneltemem. Çünkü takva azaldı, hatta neredeyse kalmadı, kişinin diyânetine havale edilen konuların 
korunması da aynı şekilde zayıfladı, şehvetler arttı, ilim iddiasında bulunanlar çoğaldı ve bilgisizce 
fetvâya cüret edenler arttı. Eğer böyle bir ortamda, mezhebe muhalefet konusunda bir kapı aralanacak 
olursa, o zaman delik giderek büyüyecek ve yama imkânı kalmayacak, mezhebin heybeti çiğnenmiş 
olacaktır. Böyle bir sonucun ortaya çıkaracağı mefsedetlerin büyüklüğü ise açıktır.” Bkz. Şâtıbî, 
Đbrahim b. Musa b. Muhammed; el-Muvâfakat, (çev.Mehmet Erdoğan), Đz yay., Đstanbul, 1999, IV, 
146-147 
 
163 Kâtip Çelebi aynı dönemde, Musedded’in Musned’i üzerine yazılmış bir şerhten de 
bahsetmektedir. Bu şerh h. 242 yılında vefat etmiş olan Ali Muhammed b. Eslem et-Tûsî’ye aittir. 
Bkz. Kâtip Çelebî, Keşfu’z-zunûn, IV, 482 
164 Geniş bilgi için bkz. Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, II, 1907–1908 
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yazılan ilk şerh olarak Hattâbî’nin (ö. 388) A’lâmu’s-sunen’i165 kabul edilmekle 

birlikte, el-Hâkimu’l-Kebir’in (ö. 378) Buhârî'ye yazdığı bir şerhi olduğu yolundaki 

bilgiler bu konuda ihtiyatlı davranmaya zorlamaktadır. Hattâbî'nin sözünü edip, 

hatalarına dikkat çekmesine bakılırsa166 onun eserini Hattâbî'den önce yazdığında 

kuşku yoktur. Ancak içeriğine bugün muttali olamayışımız, bu eserin şerh olarak 

nitelendirilmeyi ne derece hak ettiğine dair kesin bir kanaat serdetmemizi mümkün 

kılmamaktadır. Bu ilk şerhlerden sonrakilerin, ilk Muvatta’ şerhleri gibi Endülüs’te 

yazıldığını görüyoruz. Endülüs’teki Buhârî şerhlerinin ortaya çıkmak için bu vakti 

beklemeleri, Buhârî’nin bu bölgeye geç girmesiyle ilgilidir. Endülüs, Buhârî’nin 

Sahih’iyle ilk olarak Asîlî (ö. 392/1002) sayesinde tanışmıştır. Endülüs’te Buhârî 

şerhlerinin ilkini Dâvûdî (ö. 402/1011), ardından da Asîlî'nin önemli öğrencilerinden 

el-Muhelleb Đbn Ebî Sufre (ö. 435) yazmış olup onu da öğrencisi Đbn Battâl (ö. 439) 

gibi şarihler takip etmiştir.167 Đbn Ebî Cemre’nin (ö. 699) Buhârî’yi Cem’u’n-nihâye 

adıyla ihtisar ettikten sonra, bu eserine yazdığı Behcetu’n-nufûs adlı şerhi temel hadis 

kitaplarına dair yazılmış olan elimizdeki tek tasavvufî şerhtir.168 Klasik dönemdeki 

en önemli şerhler Buhârî üzerine yazılmıştır. Bunlar Kirmânî’nin el-Kevâkibu’d-

derârî, Đbn Hacer’in (ö. 852) el-Fethu’l-bârî, ‘Aynî’nin (ö. 855) Umdetu’l-kârî, 

Kastallânî’nin (ö. 923/1517) Đrşâdu’s-sârî adlı şerhleridir. Buhârî üzerine şerh 

yazmanın ümmetin üzerine bir borç olduğunu düşünenler, bu şerhlerle bu borcun 

kalktığı kanaatindedirler.169  

Muslim’in Sahih’i ile ilgili ilk şerhler de dördüncü asırda yazılmaya 

başlamıştır. Günümüze ulaşmadığı için içeriğine ilişkin bir bilgiye sahip 

                                                 
165 Bu eserin isimi kaynaklarda farklı şekillerde verilmiştir. Bunlar: A’lâmu’s-sunen şerhu’l-Buhârî 
(bkz. Đbn Hallikân, Ebû’l-Abbâs Şemsuddîn Ahmed b. Muhammed, Vefayâtu’l-a’yân ve ebnâu’z-
zaman, thk. Đhsan Abbâs, I-VIII, Beyrut trs., II, 214), Şerhu’l-Buhârî (Bkz. Suyûtî, Buğyetu’l-vu’ât fî 
tabakâti’l-lugaviyyîn ve’n-nuhât, I-II, thk. Ebû’l-fadl Đbrahim, Lübnan, trs., I, 547), Đ’lâmu’s-Sunen fî 
şerhi’l-müşkil min ehâdisi’l-Buhârî (Bkz. Kehhâle, Ömer Rıza, Mu’cemu’l-muellifîn Terâcimi 
musannifi’l-kutubi’l-arabiyye, I-XV, Mektebetu’l-musennâ, Beyrut, 1957, IV, 74), Kitâbu şerhi’l-
Buhârî (bkz. Mu’cemu’l-üdebâ, IV, 253?), A’lâmu’s-Sunen fî şerhi sahihi’l-Buhârî bkz. Kâtib Çelebi, 
Keşfu’z-zunûn, I, 545    
166 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, I, 545 
167 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, I, 545 
168 Endülüs'teki Buhârî şerhlerini topluca görmek için bkz. Yusuf Kettânî, "eş-Şurûhu'l-mağribiyye li 
sahih'l-Buhârî", Kitâbu'l-es'ile, XVI. Đslâmî fikir sempozyumu, 1982, 265–272; Ayrıca bkz. Mustafa 
Hamîdatu, "eş-Şurûhu'l-Endülüsiyye li Sahihi'l-imâm el-Buhârî –Şerhu'l-Mühelleb b. Ebî Sufre 
enmûzicen-" Mecelle, Şaban, 1926, sayı 5, 72–80 
169 Bkz. Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, I, 640–641 
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olamadığımız bu ilk eserlerin170 ardından Endülüs’te önemli şerhlerin yazıldığı 

görülmektedir. Bu konudaki öncülüğü Mâzerî’nin (ö. 536), öğrencilerine imlâ 

ettirdiği notlarından teşekkül etmiş olan Mu’lim’i yapmıştır. Onu Kâdı Đyâz’ın (ö. 

544) Đkmâlu’l-mu’lim’i takip etmiştir. Bu ilk dönem fıkıh ağırlıklı şerhlerin ardından 

şerh usulünün artık yerleştiği bir dönemde Nevevî (ö. 676) Minhâc adlı şerhini 

yazmıştır.  

Ebû Dâvûd’un Sunen’inin şerhleri de Buhârî şerhleri ile aynı dönemde 

ortaya çıkmıştır. Bu eserin ilk şerhi Hattâbî’ye ait Meâlimu’s-sunen’dir. Şarih bunu 

Buhârî’ye yazdığı şerhinden önce kaleme almış olup, bu eseri de diğer ilk şerhlerde 

olduğu gibi fıkhî bir özellik taşımaktadır. Ebû Dâvûd’un Sunen’i üzerine tarih 

boyunca şerhler yazılmaya devam etmiştir. Kaynakların aktardığı malumata göre 

Đbnu’l-Kayyim el-Cevziyye (ö. 691–751), ez-Zebîdî (ö. 752), Moğoltay b. Kılıç (ö. 

689/762), Đbnu’l-Mulakkîn (ö. 804) gibi tanınmış pek çok âlim Sunen’i şerh 

etmişlerdir. ‘Aynî’nin (ö. 855) de günümüze ulaşan kısmî bir şerhi vardır. Sunen’e 

şerh yazma faaliyeti günümüze kadar süregelmiştir. Hindistan’da yazılan Şemsu’l-

hak el-Azimâbâdî ve Mubarekfûrî’nin de içinde bulunduğu bir grup âlim tarafından 

kaleme alınan Avnu’l-ma’bûd ile Seharenfûrî’ye (ö. 1267/1346) ait olan Bezlu’l-

mechûd adlı şerh bunlardandır.  

Tirmizî’nin Sunen’ine de çok erken devirlerden itibaren şerhler yazılmıştır. 

Buhârî ve Muslim’in Sahihlerine de şerh yazdığı nakledilen el-Hâkimu’l-Kebir’in (ö. 

378) Tirmizî’ye de bir şerh yazdığından bahsedilmektedir. el-Begavî'nin (ö. 

516/1122) ardından Endülüslü âlim Đbnu'l-Arabî (ö. 543) önemli bir şerh kaleme 

almıştır. Kimilerine göre ilk sistemli şerhlerden171 olan Âridatu’l-ahvezî adındaki bu 

eser bugün elimizdeki en eski Tirmizî şerhidir. Kutub-i sitte'den sayılan diğer bir 

kitap Sunen-i .esa’î'nin172 çok erken döneme ait şerhleri bilinmemekle birlikte, 

altıncı asır âlimlerinden Ali b. Abdullah b. Halef el-Ensârî'nin (ö. 567) şerhinden 

bahsedilmektedir.173 Sekinci asırda Đbn Hamze (ö. 715/765) ve dokuzuncu asırda 

Suyûtî (ö. 849/911) Nesa'î'nin Sunen'ine şerh yazmışlardır. Daha sonra da şerhler 

                                                 
170 Kaynakların muhafaza ettiği Ebû Đmrân el-Cüveynî (323), Ebû’l-Velid en-Nisâburî (349) isimleri 
zikredilebilir. Bkz. Uğur, Hadis Đlimleri Edebiyatı, 263 
171 Yardım, Ali, Hadis II, D.E.Ü.Yay, Đzmir, 1984, 114 
172 Nesa'î'nin iki ayrı Suneni bulunmaktadır. Bunlar biri es-Sunenü'l-kübrâ, diğeri de sadece sahih 
hadisleri topladığı es-Sunenü's-suğrâ'dır. Kutub-i sitte'ye dâhil edilen ikincisidir. Bkz. Kâtip Çelebî, 
Keşfu’z-zunûn, II, 1006 
173 Uğur, Mücteba, Hadis Đlimleri Edebiyatı, 286 
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yazılmaya devam etmiştir. Kutub-i sitte'ye en son dâhil edilen Đbn Mâce174 üzerine 

şerhlerin yazılması diğerlerinde olduğu gibi bu kitabın otorite kazanma sürecini takip 

etmiştir. Bu eserin ilk şerhlerinden biri Moğoltay b. Kılıç'a (ö. 689/762) aittir. 

Sonrasında Đbnu’l-Mulakkîn (ö. 804) bir şerh yazmış, onuncu asrın önemli âlimi 

Suyûtî de Misbâhu'z-zücâce alâ suneni Đbn Mâce adlı şerhini ortaya koymuştur.175 

Bunlardan Moğoltay176 ile Suyûtî’nin eserleri günümüze gelmiştir. 

Temel hadis eserlerine yazılan şerhlerin, yazılış tarihlerine dikkat 

edildiğinde, bu eserlerin ön plana çıktıkları ve giderek itibar kazandıkları zamana 

tesadüf ettiği görülmektedir.   

Üçüncü ve dördüncü asırlar hadisleri fıkhî yönleriyle ele alan ve onları 

yorumlayan eserlerin yoğun olarak yazıldığı bir dönemdir. Daha önce zikri geçen 

hadis musannefâtının bir kısmı ile Đbn Huzeyme, Tahâvî ve Đbn Hibbân gibi âlimlerin 

eserleri bu türden çalışmaları örneklemektedir. Hattâbî ile başlayan belli bir kitabı 

şerh etme çalışmaları da uzunca bir dönem aynı minval üzere devam etmiştir. Bu 

eserleri fıkhu’l-hadis çalışmalarından ayıran önemli bir yön, çalışma alanını bir 

kitabın hadislerine tahsis etmiş olmalarıydı. Bununla beraber tek farklılıkları elbette 

bundan ibaret değildi. Bu farklılığın diğer bir yönünü, Kâtip Çelebi’nin 

açıklamalarında da görmekteyiz. O hadis ilmindeki gelişmeleri çok güzel bir şekilde 

özetlediği ‘ilmu’l-hadis’ başlıklı bölümde müsned ve musanneflerin ortaya çıkış 

seyrini anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam eder: 

“…Sonrasında kimileri de lügavî lafızları ve müşkil manaları muhtevî hadisleri tahric 

etmiştir. Hadisin metnini kısaltıp garibini ve i’rabını şerh etmişler ama hadislerden çıkan 

ahkâmı zikretmemişlerdir. Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm ve Đbn Kuteybe bunlardandır. Bir 

de bunların yaptıklarına ilaveten hadislerin ahkâmını ve fukahanın görüşlerini ekleyenler 

vardır ki, el-Hattâbî Meâlimu’s-sunen ve A’lâmu’s-sunen de bunu yapmıştır. Bunlardan 

başka el-Herevî gibi kimisi de sadece garib kelimeleri şerh etmeyi amaçlamış ve hadis 

metinlerini kısaltıp sadece hadislerde geçen garib kelimeleri tedvin ve tertipten sonra şerh 

etmiştir."177   

Bu ifadelerinde onun Hattâbî'nin şerhlerini, garibu'l-hadis izahlarına 

ahkâmın eklenerek telif edilen eserler olarak takdim ettiğini ve bununla da onların 
                                                 
174 Đbn Mâce'nin Sunen'i ilk olarak, Ebû’l-Fadl b. Tâhir el-Makdisî (507) tarafından Muvatta'ın yerine 
temel hadis kaynakları arasında sayılmıştır. 
175 Kâtip Çelebî, Keşfu’z-zunûn, II, 1004 
176 Moğoltay b. Kılıç, Şerhu Suneni Đbn Mâce –el-Đ’lâm bi sünnetihi aleyhisselam-, thk. Kâmil Avîda, 
I-V, Mektebetu nezzâr Mustafa el-bâz, Suudî Arabistan, I. baskı, 1419/1999 
177 Kâtip Çelebî, Keşfu’z-zunûn, I, 638 
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garibu'l-hadis çizgisinde geliştiğine işaret ettiğini görmekteyiz Ancak Hattâbî'nin 

şerhlerini sadece garibu'l-hadis izahları ve ahkâm ile sınırlandırmak onları tarifte 

eksik kalmaktadır. Onun zaman zaman rical bilgisi vermesi, rivayetin farklı 

varyantlarına işaret etmesi, herhangi bir rivayetteki müşkilâtı çözmenin peşine 

düşmesi, özellikle Meâlim'de şerh ettiği eserin düzenine (bab başlıklarını aynen 

kullanması anlamında) büyük oranda riayet etmesi yönüyle klasik fıkhu’l-hadis 

çalışmalarından az da olsa ayrılma istidadı taşımaktadır. Sonrasındaki ilk dönem 

Endülüslü şerhlerde bu sayılan özellikler biraz daha yoğunlaşmış ve Nevevî ile 

ortaya çıkacak olan daha geniş şerh çerçevesinin bir önceki safhasını teşkil etmiştir. 

Şerh literatürünü yöntemlerin kullanım yoğunluğu ve tarzı bakımından –kabaca- 

Nevevî öncesi ve sonrası diye ayırmamız makul görünmektedir. Böyle bir 

sınıflandırmanın imalarını Đbn Haldûn’un şu sözlerinde de bulmaktayız: 

“…Mâlikî fukahadan olan Mâzerî, hadis ilimlerinin kaynaklarını ve fıkıh ilimlerini içine 

alan ve adına el-Mu'lim bi fevâidi Muslim dediği şerhini imlâ ettirdi. Sonra Kâdî Đyâz onu 

tamamladı ve adına Đkmâlu'l-mu'lim dedi. Bu iki âlimi Muhyiddîn en-Nevevî takip etti. O 

bu iki kitapta bulunanları içine alan ve bunlara ziyadede bulunan bir şerh hedefledi ve 

sonuçta doyurucu bir şerh ortaya çıktı."178  

Đbn Haldûn’un sözü edilen eserleri doyurucu şerhler olarak kabul etmeyişi 

elbette kafasındaki ideal bir şerhte mevcut olması gereken unsurların bir kısmını 

bunlarda bulamayışındandır. Onun bu sözlerinden, Nevevî’nin yazdığı şerhle 

kafasındaki ideal şerh tarzının büyük ölçüde örtüştüğünü söyleyebiliriz. Bu şerh 

tarzında hadislerin, şekil ve içeriğine ilişkin bütün yönlerini ele almak esas olduğu 

gibi, şerh edilen eserin yapısal özellikleri ve ortaya koyduğu anlayışla ilgilenmek de 

icap etmektedir. Đbn Haldûn’un Buhârî şerhleri bağlamında dile getirdiği şu sözleri 

klasik dönemdeki şerh anlayışını ortaya koymaktadır: 

“Buhârî sıhhat bakımından en üstün derecededir. Onu şerh etmek, rivayetlerinin farklı 

tariklerini, Hicaz, Şam ve Irak ahalisinden olan ricalini ve bu ricalle ilgili ihtilafları bilmeyi 

gerekli kıldığından dolayı insanlar ona şerh yazmayı zor bir iş olarak görür, muradının 

izaha muhtaç olduğunu düşünürler. Buhârî'nin tercemelerini kavramak derinlikli incelemeyi 

gerektirir. Çünkü o bir tercemede senedli ya da bir tarikten bir hadis zikreder, sonra aynı 

hadisi başka bir babda, oradaki tercemenin manasını içerdiği için irad eder. Böylece hadis, 

manası ve hakkındaki ihtilaf dolayısıyla çeşitli bablarda tekrar edilir. Buhârî'nin bu 

                                                 
178 Đbn Haldûn, Mukaddime, I, 556 
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özelliğinden dolayı onu şerh edenler, bu işin hakkını veremezler. Örneğin Đbn Battâl (439), 

el-Muhelleb (433/435) ve Đbnu't-Tîn (611/1214) bu işin hakkını verememişlerdir."179 

Đbn Haldûn’un bu sözleri aynı zamanda ilk dönem şerhlerinin özelliklerine 

dair tespitleri barındırmaktadır. Gerçekten de ilk dönem şerhlerinde rivayetin farklı 

varyantları, ricalin durumu ve şerh edilen eserdeki bab başlıkları ve bab-hadis uyumu 

gibi konular çok az yer almaktadır. Gerçi Đbn Haldûn, zikrettiği şarihlerle ilgili 

durumu onların yetersizliğine bağlamaktadır. Bunun gerçeklik payı olmakla 

birlikte,180 söz konusu durumu ilk dönemdeki beklenti ve buna bağlı olarak oluşan 

şerh anlayışıyla açıklamak daha isabetli olabilir.  

Hattâbî ve hemen sonrasındaki dönem aynı zamanda, müstakil hadislerin 

yorumu safhasından belli bir kitabın ihtiva ettiği hadisleri şerhe geçişi temsil 

etmektedir. Klasik dönem şerhlerinin temel meşguliyetleri arasında yer alan, şerh 

edilen eserde müellifinin ortaya koyduğu düşüncelere ilişkin değerlendirmeler bu 

dönemde neredeyse hiç yoktur. Hatta Hattâbî Â’lâmu’l-hadis’inde Buhârî’nin bab 

başlıklarında dahi tasarruflarda bulunmuştur. Buna benzer tavırlara diğer fıkhî 

şerhlerde de rastlamak mümkündür. Bu ilk dönem sonrasında bab-hadis uyumunu 

tespit etmeye yönelik ciddi bir literatür oluşmuştur.181 Bu bilgilerin şerhlere 

yansımasına bakılırsa sonraki dönemde ‘belli bir kitap üstüne yapılan şerh’in nasıl 

yerleştiği görülebilir. Özellikle Kirmanî ile ‘Aynî’nin Buhârî’yi tenkitleri ve Đbn 

Hacer’in onlara cevap verişi, şerhe konu olan hadis kitabının kendisine ilişkin 

değerlendirmelerin, şerh içinde önemli yaklaşımlar haline geldiğini kanıtlamaktadır.  

‘Belli bir kitap üzerine şerh’e geçişin en önemli göstergelerinden birini ifade 

etmek için kullandığımız, ‘şerh edilen eserin yapı ve sistematiğinin şerh üzerindeki 

rolü’ tabiri ile en başta o kitabın düzenine sadakat, yani müellifin tasnif düzenini 

takip ederek, hadisleri kitaptaki sırasına göre şerh etme tavrı kastedilmektedir. Diğer 

taraftan bu tabir, kitabın yapısal özelliklerini konu etme, terceme-hadis uyumunun 

ispatı, hatta müellifin bir bab altında hadisleri sıralamasında gözettiği mantığı tespit 

etme çabalarını da içine almaktadır. Ve en nihayet müellifin gerek doğrudan gerekse 

kitabın tertibi ile ortaya koyduğu yorumlarına ilişkin yaklaşımlar ifade edilmektedir. 
                                                 
179 Đbn Haldûn, Mukaddime, I, 556 
180 Örneğin, Tabakât kitaplarında, aralarında Abdulmelik b. Habîb (238/852) ve el-Utbî (254/868) gibi 
âlimlerin de bulunduğu bu ilk kuşak Endülüs’lü fakihlerden bahsedilirken, onların hadis ilminde fazla 
bilgilerinin olmadığının kaydedildiği daha önce söylenmişti. Bkz. sh. 37 (dipnotta)  
181 Đbnu’l-Muneyyir’in (683/1284) el-Mutevârî alâ ebvâbi’l-Buhârî’si ile Bedruddin b. Cemâ’a’nın 
(733/1333) Munasebâtu terâcimi’l-Buhârî adlı çalışmalarına işaret edilmelidir. 
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Bütün bunlar şarihin hareket alanını belirleyen unsurlardır. Bu aynı zamanda 

hadislerin anlaşılmasında müellifin yorumuna en azından kısmen katılmayı da 

zorunlu hale getirecektir, değilse bile hadisin hangi yönleriyle şerh edileceği 

belirlenmiş olmaktadır. Çünkü rivayetin bir bab altına yerleştirilmesi çoğunlukla onu 

bir şekilde yorumlamayı ifade etmektedir. Babların altına yerleştirilmiş rivayetleri 

şerh etmek, belli kalıplarla hareket etme riskine açıktır. Ancak hadislerin en azından 

bir kısmının bablarıyla birlikte aktarıldıklarını ve babları içinde hatırlandıklarını 

kabul edersek, şarihlerin bunlardan hali olmamaları doğal karşılanmalıdır. Kısacası, 

tevarüs eden kısmî bir yorum mirasından bahsedebiliriz ki, bir kitabın hadislerine 

hasredilen şerh faaliyeti, tasnif geleneği ile tevarüs eden geleneğe katılma ve bu 

birikimi aktarma rolünü de üstlenmiş olmaktadır.  

Bu tür değerlendirmelerin ilk dönem şerhlerinde nadir bulunduğu, klasik 

dönemle birlikte belirgin bir şekilde şerhlerde kendini gösterdiği gözlemlenmektedir. 

Esasında ilk dönem şerhlerini bu açıdan kendi türleri bakımından gruplandırmak 

gerekir. Buna göre Hattâbî'ye ait şerhler, Muslim’in şerhleri,  Muvatta’ın şerhleri ve 

Tirmizî şerhi Âridatu’l-ahvezî şeklinde ayrılabilir. Evvela Hattâbî’de sözü edilen 

değerlendirmelerin bulunmadığını belirtmek gerekir. Örneğin onun, Buhârî’de yer 

alan 2924 kadar babdan, yaklaşık 999’unu şerh edip kalan 2925 babı eserine 

almadığı, böylece Sahih’i % 25.45 oranında şerh ettiği görülmektedir. Ebû Dâvûd 

şerhinde de 1881 babdan 1143’ünü şerh etmiştir.182 Bu sayı da Sunen’in % 

60.77’sine tekabul etmektedir.  

Diğer taraftan şerh edilen eserlerdeki bab başlıkları ile ilgili yaklaşımlar da 

şerhlere göre farklılık arz etmektedir. Hattâbî’nin şerh ettiği eserlerin bab 

başlıklarında tasarrufta bulunduğu görülmektedir. O, özellikle Buhârî şerhinde, 

müellifin tercemelerde serdettiği görüşleri atlamaktadır. Hadislerin ya da babların 

tertibine de ilgisizdir. Hattâbî’nin hadis metinleri üzerinde de tasarruflarda 

bulunduğunu belirtmek gerekir. Genelde o, metinlerin ilgilendiği kısımlarını 

nakletmektedir. 

Sahih-i Muslim üzerine yazılan şerhlere baktığımızda, müellifinin tercihi 

neticesinde, kitap isimlerine sahip olmakla birlikte, bab başlıklarından mahrum 

oluşu, bunları sonrakilerin belirlemesini gerektirmiştir. Bu itibarla müellifin 
                                                 
182 Karacabey, a.g.e., 201-203; Hattâbî’nin böyle davranmasını muhtemel diğer sebepleri için bkz. 
a.g.e., aynı yer. 
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tercemede doğrudan veya dolaylı olarak ifade ettiği ve şarihlerin dikkate aldığı bir 

görüşünden bahsedemeyiz. Bununla birlikte Muslim de Buhârî gibi hadisleri gayet 

anlamlı bir tertiple sunmuştur. Đlk dönem Muslim şarihlerinin Sahih-i Muslim'in bu 

tarafını da hakkıyla ele aldığını söyleyemeyiz. Sahih-i Muslim'in ilk şerhlerinden 

olan Mu'lim, yazılış şekli ve amacı açısından zaten bu özellikten mahrumdur. Onu 

ikmal etmeyi hedefleyen Kâdî Đyâz'ın eseri de bu alanla yeterince ilgili değildir. 

Muvatta’ın şerhlerinde ise kitabın düzenine ve müelliflinin görüşlerinin 

çizdiği çerçeveye tamamen tabi olduklarını söyleyebiliriz. Zaten bu şerhler tamamen 

Mâlikîliğin görüşleri çerçevesinde ele alındıkları için tabii olarak bu şekildeki 

hareket etmektedirler. Bu şerhlerde sık sık “bu mesele Mâlik’in dediği gibidir” 

şeklinde ifadelere rastlamak mümkündür.183 Bununla birlikte rivayetleri şerh ederken 

Muvatta’da bulunmayan bab başlıkları ihdas ettiklerine de rastlanılmaktadır.184 

Tirmizî’yi, Đbn Abdilberr’in Mâlik’in şeyhlerine göre yeniden tanzim ettiği 

Temhîd’ini de ayrıca değerlendirmek gerekecektir. Tirmizî’nin ilk şerhlerinden 

Âridatu’l-ahvezî’de şerh edilen eserin düzenine –öncelik sonralık- bakımından 

uyulmuş olmasına karşın, Tirmizî’de yer alan takribî 2324 babtan 1305 tanesi şerh 

edilmiştir. Bunların bir kısmı birleştirilmiş, bir kısmı da hiç şerh edilmeden 

atlanmıştır. Đbnu’l-Arabî’nin kimi bab ve hadislere yer vermemesinden ve babların 

tertibinden dolayı eleştirdiği görülmektedir.185 Bu şerhlerin dışında, ilk dönem 

şerhlerinden Đbn Ebî Sufre ve öğrencisi Đbn Battâl’ın da şerhini yaptıkları Buhârî’nin 

tercemelerine kimi zaman atıflarda bulundukları görülmektedir.186  

Nevevî ile çağdaş olan Đbn Ebî Cemre’nin Buhârî'yi ihtisar ettikten sonra bu 

eserinin üzerine yazdığı tasavvufî şerhinde de bu tür değerlendirmeler 

bulunmamaktadır.  

Şerhe konu edilen hadis kitabının yapı ve sistematiğine ilişkin 

değerlendirmeler klasik dönem şerhlerinde –ki onları zengin içerikli olarak 

nitelendirmekteyiz- temel yaklaşımlardan biri haline gelmiştir. Şerh edilen eserin 

yapı ve sistematiği, müellifin doğrudan ifade ettiği görüşleri ve kitaba ilişkin diğer 

incelemeler şerhlerde yeri geldikçe değil daha düzenli bir biçimde yerini almıştır. 

                                                 
183 Mesela bkz. Temhîd, I, 395; IV, 36; Đstizkâr, I, 57 
184 Mesela bkz. Muntekâ, IV, 53 vd. 
185 Mesela bkz. Âridatu’l-ahvezî, XII, 192 
186 Mesela bkz. Đbn Battâl, Şerhu sahîhi’l-Buhârî, I, 32; I, 262; IX, 468 
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Şerh ettiği eserin bu yönüyle en çok ilgilenen şarihin Đbn Hacer olduğu bilinmektedir. 

Onun Buhârî’yi bahsedilen yönlerden ele almakla beraber, Buhârî’nin bablandırdığı 

rivayetlerin tertibindeki anlamı keşfetme konusundaki yoğun çabasıyla diğerlerinden 

ayrıldığı vurgulanmalıdır. ‘Aynî’nin de kimi zaman “hadisin tercemeyle ilgisinin 

beyanı” şeklinde attığı başlıkla ve çoğu zaman da “mutâbakatu’l-hadis li’t-terceme” 

cümlesiyle başladığı bölümlerde verdiği bilgiler, onun bu konuyu şerh açısından 

temel bir yaklaşım olarak gördüğünü kanıtlamaktadır. Bu dönem şerhlerinde rivayet, 

müellifin öngördüğü çerçevede ele alınmaktadır. Başka bir ifadeyle rivayet hangi bab 

başlığı altında ise o başlığın işaret ettiği çerçevede ele alınmaktadır. Özellikle birden 

fazla yerde serdedilen hadiselerin şerhinde bunu gözlemlemek daha kolaydır. 

Rivayet, altında bulunduğu bab başlığının belirttiği boyutlarıyla işlenmekte ve diğer 

boyutları ilgili bölüme terk edilmektedir. 

Şerhlerdeki gelişim, rivayetlerin şekil ve muhtevasını izaha dair kullanılan 

unsurların yoğunluk ve işlevselliği bakımından da takip edilebilir. Büyük bir kısmı 

topluca ‘ulûmu’l-hadis’ olarak da ifade edilebilecek olan bu unsurların kullanım 

yoğunluğu şerh türlerine göre farklılık arz ettiği gibi, bir tür içindeki şerhlerde de 

farklılık arz etmektedir. Bu özelliklerin belli başlıcalarını farklı tarikleri zikretme, 

râvi ve müstensih tasarrufları ile nüsha farklılıklarını tespit etme,  isnad ve rical 

bilgisi verme gibi rivayetin şeklî tarafına dair değerlendirmeler ile dilin kullanımını 

dikkate alma, ayet hadis ve şiirlerin ortak üslup ve muhtevaya dayalı olarak 

kullanımı, metin içi ve dışı bilgilerden yararlanma, neshe, te’lif ve te’vîle başvurma 

gibi muhtevaya ilişkin yaklaşımlar oluşturmaktadır. Fıkhî şerhlerden Meâlimu’s-

sunen’de bu şeklî unsurlar çok nadir bulunmaktadır. Diğerlerinde –ki bunlar 

Endülüs’teki şerhlerdir- ondan daha fazla olmakla beraber çok yoğun 

kullanılmamaktadır. Ancak Đstizkâr’da ve isnad ve rical değerlendirme ağırlıklı diye 

isimlendirdiğimiz Temhîd’de farklı tarikleri verme, nüsha farklılıkları ve isnadla 

ilgili bilgiler daha yoğundur. Bunlar tasavvufî şerhlerde de çok azdır. Buna mukabil 

zengin içerikli şerhlerde bu unsurlar düzenli ve yoğun kullanılır. Bu unsurların farklı 

şerh türlerinde kullanımındaki yoğunluk bir tarafa, kullanım amacı bakımından da 

farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin farklı tarikleri zikretme tavrı az ya da çok her 

şerhte bulunmakla beraber değişik amaçlara hizmet edebilmektedir. Sözgelimi 

Meâlimu’s-sunen’de ya da Đstizkâr’da farklı tariklerin verilmesi ile Fethu’l-bârî’de 
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verilmesi aynı amaca hizmet etmeyebilir. Şerhlerdeki yöntemlerin uygulamadaki 

farklılıkları ileriki bölümlerde daha detaylı ele alınacaktır.  

Başlangıçta kişisel ihtiyaçlar çerçevesinde başlayan hadisle ilgili faaliyet, 

mana ile rivayete bağlı olarak ‘anlama’ ile sınırlı idi. Hadislerin metinleşmesi ile 

birlikte ‘yorumlama’ dönemine girilmiştir. Hadislerin tedvin ve tasnifiyle birlikte 

hadislerin şerhi için gerekli alt yapı olgunlaşmıştır. Bu anlama ve yorumlama 

faaliyeti münferit hadislerin yorumu şeklinde iken, bu doğrultuda belli hadis 

kitaplarının çalışma konusu yapılmasıyla birlikte dördüncü asırda teknik bir alan 

olarak ‘hadis şerhi’ kendini göstermiştir. Böylece belli hadis kitapları üzerine yapılan 

şerh dönemi başlamıştır. Hatta uygulamaya bakılırsa, münferit rivayetlerin 

yorumundan bir kitabın rivayetlerini şerhe ardından da belli bir hadis kitabını şerhe 

geçiş söz konusudur. Hattâbî öncesinde münferit rivayetler üzerine yorumlar 

yapılmış, Hattâbî ile birlikte belli bir hadis kitabı üzerine yapılan şerh dönemi 

başlamıştır. Ancak bu dönemde de şerh edilen eserin yapı ve sistematiğini dikkate 

alma bakımından Hattâbî’yi diğerlerinden ayırmak gerekir. Đlerde temas edileceği 

üzere ilk şarihlerden Hattâbî Ebû Dâvûd şerhinin mukaddimesinde Sunen’i şerh 

ettiğini söylemekle kitabın kendisine vurgu yapmışsa da, kitabın ne yapı ve 

sistematiğiyle ne de Ebû Dâvûd’un sergilediği tavırla ilgilenmiştir. Ondan sonraki 

dönemlerde ise şerheedilen eserin yapı ve sistematiğine ilişkin değerlendirmeler 

görülmeye başlanmış, klasik dönemde ise bu yaklaşım şerhin temel özelliklerinden 

biri haline gelmiştir. 
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BĐRĐ�CĐ BÖLÜM 

 

FIKHÎ ŞERHLER 

 
Ele aldığımız şerhler sistematiği ve amacı bakımından 

sınıflandırdırıldığında önemli bir kısmının fıkhî olduğu görülmektedir. Fıkhî yorum 

her türden şerhte önemli bir yer tutmakta ise de bunun ilk dönem şerhlerinin pek 

çoğunun ayırıcı vasfı olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de bahsi geçtiği gibi ele 

aldığımız şerhlerden Meâlimu’s-sunen, el-Muntekâ, el-Đstizkâr, el-Mu’lim, Đkmâlu’l-

mu’lim ve Âridatu’l-ahvezî’de fıkhî yorum belirleyici vasıf olarak belirmektedir.  

Fıkıh ağırlıklı yorumlar içerme bakımından ortak bir noktada birleşseler de, 

fıkhî şerhlerin birbirinin aynısı olan yapılarda oldukları zannedilmemelidir. Özellikle 

Meâlimu’s-sunen’i diğerlerinden ayırmak gerekir. Meâlim, ehl-i re’y ve ehl-i hadis 

arasındaki ilmî ve fikrî tartışmaların hala canlılığını koruduğu bir dönem ve muhitte 

kaleme alınmıştır. Onun dışındaki ele aldığımız diğer fıkhî şerhler Endülüslü 

şarihlere ait olup daha sonraki döneme aittir. Hattâbî Şâfiî olmasına rağmen şerhinde 

mezhepler üstü bir yaklaşım sergilemiştir. Meâlimu’s-sunen’in hemen başında, 

kendisini herhangi birine nispet etmeden ehl-i hadis ile ehl-i re’y’in zihinsel ve 

yöntemsel yanlışlıklarına işaret etmiştir: 

“Zamanımızda ilim ehli, Ehl-i hadis ve eser, Ehl-i fıkıh ve nazar olmak üzere iki gruba 

bölünmüşlerdir, hâlbuki ikisi de birbirlerine muhtaçtır, biri olmadan diğerinin olması 

mümkün değildir. (Đslâmî ilimleri bir binaya benzetecek olursak) hadis ve sünnet, bu 

binanın temeli, fıkıh ise bu temel üstünde yükselen inşaatıdır. Bir temele dayanmayan bina, 

çökmeye mahkûm olduğu gibi, üzerinde bina olmayan temel de çukur ve harabeden 

ibarettir. 

Ehl-i hadisin ekseriyeti, bütün gayretini rivayetlere teksif etmiştir. Hadislerin farklı 

tariklerini toplamak, çoğu uydurma ve maklub olan şaz ve garib hadisleri tespit etmek 

biricik gayeleri olmuştur. Hadislerin metinlerine gerekli itinayı göstermiyor, anlamları 

üzerinde fazla düşünmüyorlar. Hadislerin fıkhından istinbât etmiyor, asıl hazineden 

yararlanmıyorlar. Đlim bakımından, Ehl-i fıkıh ile boy ölçüşecek durumda olmadıkları 

halde, onları ayıplıyor, onlara dil uzatıyor ve onları sünnete muhalif olmakla suçluyorlar. 

Ehl-i fıkıh ve nazar’a gelince, onlar da hadis ile yeteri kadar ilgilenmiyor, az da olsa 

sahihini sakiminden, iyisini kötüsünden ayırmak için gerekli itinayı göstermiyorlar. 

Mezheplerine uygun bir habere rastladıklarında hemen ona sarılabiliyorlar”187 

                                                 
187 Meâlim, I, 4 
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Hattâbî, Meâlimu’s-sunen’ini yazma amacının, büyük oranda fıkhî yaklaşım 

tarzındaki ayrışmaya istinat eden ehl-i re’y ve ehl-i hadis hareketlerinin ortak 

zeminlerini hatırlatmak olduğunu ifade etmiştir. Farklı fıkhî görüşlerin naklinde 

diğer mezhep imamlarının yanı sıra sık sık ehl-i re’y tabirini kullanması188 fıkhî 

yaklaşımının zaman ve zeminine işaret etmektedir. Muvatta’ şerhlerinin fıkhî 

yaklaşımındaki yoğunluk, şerh edilen eserin muhtevasıyla doğrudan ilişkilidir. 

Meselâ Đbn Abdilberr’in el-Đstizkâr fî şerhi mezâhibi ulemâi’l-emsâr mimmâ 

resemehu’l-Đmâm Malik fi’l-Muvatta’mine’r-re’y ve’l-âsâr’ının ismine dikkat 

edildiğinde, onun bu ilişkiye delalet ettiği görülebilir. Đbn Abdilber bu eserinde, 

Muvatta’da bulunan sahabe ve tabiûna ait görüşler ile Mâlik’in mezhebini teşkil eden 

görüşlerini ve beldesinde kendisinden önce yaşamış âlimlerin huccet kabul ettiği için 

naklettiği ve yine Muvatta’da yer alan, farklı bölgelerden olan âlimlerin ilmî 

tartışmalar çerçevesinde ortaya koydukları görüşlerini şerh ettiğini söylemektedir.189 

Bâci’nin Muntekâsı Đbnu’l-Arabî’nin ifadesiyle fıkhî meselelere yoğunlaşmıştır.190 

Mâzerî’nin Muslim’in Sahih’i üzerine yazdığı Mu'lim'le ilgili olarak "hadis 

ilimlerinin kaynaklarına ve fıkıh ilimlerine şâmildir" şeklinde kanaat mevcuttur.191 

Kâdî Đyâz’ın Đkmâlu’l-mu’lim’i bu eserin eksiklerini gidermeyi amaçlamışsa da fıkhî 

karakterini değiştirmemiştir. 

Bu şerhlerden bazıları arasındaki ilişki şerhlerin birbirini tamamlama 

geleneğini yerleştirmiştir. Đbn Ebî Sufre ile talebesi Đbn Battâl’ın Buhârî şerhleri ya 

da Mâzerî ile Kâdî Đyâz’ın Muslim şerhleri arasındaki ilişki, Mâlikîlik çizgisinde 

oluşan bir birikimin tamamlanması ve aktarılması geleneğinin somut örneklerini 

teşkil etmektedir. 

Şerhlerin temel eğilimleri ile şerh ettikleri eserlerin temel eğilimleri arasında 

bir ilişki var mıdır? Böyle bir ilişkiden kısmî olarak bahsedilebilir.192 Bununla 

                                                 
188 Meselâ bkz. Meâlim, I, 118, 227; II, 105 
189 Đstizkâr, I, 11 
190 Bkz. Đbnu’l-Arabî, Kitâbu’l-kabes fî şerhi Muvatta’ Mâlik b. Enes, thk. Muhammed Abdullah 
Velid Kerîm, Dâru Garbi’l-Đslâmî, Beyrut 1992,  I, 5 (mukaddime); Đbnu’l-Arabî, el-Bâcî’nin bu 
şerhinin fıkhî meselelere yoğunlaştığını, fakat hadis ilimleri açısından yetersiz kaldığını ifade 
etmektedir. Kendisi hem bu boşluğu doldurmak hem de ele aldığı fıkhî meselelerde kendi görüş ve 
tercihini belirtip Đmam Mâlik’in ve diğer müctehidlerin görüşlerini tahlil veya tenkid etmek amacıyla 
Kitâbu’l-kabes fî şerhi Muvatta’ Mâlik b. Enes adlı Muvatta’ şerhini yazdığını ifade etmektedir. 
191 Bkz. Đbn Haldûn, Mukaddime, I, 443 
192 Konuyu ele aldığımız fıkhî şerhler açısından baktığımızda, bunu teyit imkânı bulabiliriz. Bu 
şerhlere konu olan eserlerin de fıkhî bir yapıda olması bu konuda onları etkilemiş olabilir. Ancak aynı 
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birlikte şerhlerin belli vasıflarla öne çıkmalarında şerhe konu olan eserlerin 

özelliklerinden çok yazıldıkları dönemin ve bölgenin ihtiyaçları belirleyici olmuştur. 

Đlk dönemlerde ve Endülüs’te fıkhî şerhlerin yazılması tesadüfî değildir. Endülüs 

şerhlerinin fıkhî olmasında özellikle de Mâlikî fıkhını temel almasında Endülüs’ün 

Mâlikî olması ve Muvatta’ın da mezhebin temel kaynağı olarak addedilmesinin etkisi 

söz konusudur. 

Ele aldığımız fıkhî şerhlerde rivayet metinleri hem şekil hem de içerik 

yönüyle incelenmektedir. Ortaya konulan bu çaba ve yöntemlerin şerhlerin ayırıcı 

vasıflarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi kurulabilir.  

 

A. Fıkhî Şerhlerde Rivayetlerin Tarihlerine Đlişkin Genel Yaklaşımlar 

1. Farklı Tarikleri Zikretme Oranı 

 
Fıkhî şerhlerde rivayetleri, genellikle fıkıh meselelerini merkeze alan bir 

bakışla ele alınmaktadır. Bu itibarla rivayetin diğer tariklerine işaret etme, tamamen 

onların fıkhî ihtilafların dayanak noktasını teşkil etmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Bu yaklaşım tarzının yoğunluğu şerhlere göre değişebilmektedir. Örneğin 

Hattâbî’nin farklı tariklere çok az işaret ettiği görülmektedir. Mâzerî’nin, 

Muslim’den hadis okuturken, gerek gördüğünde işaret ettiği meselelerin öğrencileri 

tarafından imlâ edilerek meydana getirilmiş olan Mu’lim’inde193 de durum aynıdır. 

Hattâbî bir hadisi şerh ederken, o hadisin varyantlarından ya hiç bahsetmemekte ya 

da naklettiği yahut işaret ettiği varyantlarının sayısı çoğu zaman iki ya da üçü 

geçmemektedir.194 Hatta Buhârî'nin bir baba altında kaydettiği varyantların sayısı195 

                                                                                                                                          
eserlere farklı eğilimlerdeki şerhlerin yazılmış olduğu gerçeği, bu konuyu sebep sonuç ilişkisi 
çerçevesinde ele alamayacağımızı gösterir. 
193 Bu eser Mazerî tarafından yazılmamış, ders esnasında tedvin edilmiştir. Bu sebeple kısmen lafzî 
çoğunlukla da mana ile tedvin edilmiştir. Bu durumu nakleden Đbnu'l-Ebbâr Mazerî ile karşılaştığını 
ve ondan Mu'lim’le ilgili şunları işittiğini söylüyor: "Ben bu kitabı telif etmeyi amaçlamadım. Ancak 
böyle bir kitabın ortaya çıkışının sebebi bir Ramazan ayında Muslim'in kitabının bana okunması ve 
benim de onun bazı meseleleri üzerine konuşmam oldu. Kıraat bittikten sonra arkadaşlar 
yazdırdıklarımı bana arz ettiler ben de onları kontrol ettim ve düzelttim." Bkz. Mu’lim, I, 193 
(Muhakkik Muhammed eş-Şâzelî’nin Mu’lim’in başındaki giriş yazısında Đbnu’l-Ebbâr, et-Tekmile li 
kitâbi’s-sıla, II, 936’dan nakletmektedir.) 
194 Mesela bkz: Hattâbi, Ebû Suleyman Hamd b. Muhammed b. Đbrahim, Â’lâmu'!-hadisi şerhi sahihi’l 
Buhârî, I-IV, Đhyau't-turas el-islâmî, 1,382;  III, 2313 
195 Mesela, el-Buhâri, Ebû Abdillah Muhammed b. Đsmail, el-Câmiu's-sahih, II. Baskı, Çağrı Yay., 
Đstanbul, 1992, 8/salat, 33-39, (I, 105-107) 



51 
 

onun zikrettiklerinden daha fazla olabilmektedir.196 Onun bu genel tavrının yanında 

çok nadir olmakla beraber rivayetin diğer varyantlarının hemen hemen hepsini 

zikrettiği de vakidir. Onun nadir olan bu çabasının bir örneğini metninde bariz bir 

kopukluk görülen, Hz. Ebû Bekir zamanında zekât vermeyenlerle ilgili rivayete 

yaklaşımında görmekteyiz. Ebû Hureyre'den Ubeydullah b. Abdillah yoluyla gelen 

bu rivayet şöyledir: 

"Rasûlullah (s.a.) vefat ettiği zaman Hz. Ebû Bekir halife oldu. Bu dönemde 

Araplardan bazıları irtidat etti. Hz. Ömer Hz. Ebû Bekir'e: ''Rasûlullah: 'Đnsanlarla 

Allah'tan başka ilah yoktur diyene kadar savaşmakla emrolundum. Kim bunu derse 

(şer’î hakkı gereği) malı ve canı korunmuştur. (Gizli masiyetin) hesabı Allah'a aittir' 

buyurduğu halde insanlarla nasıl savaşırsın?" dedi. Hz. Ebû Bekir de: “Vallahi 

namaz ile zekâtın arasını ayıranlarla savaşırım. Zekât malın hakkıdır. Vallahi 

Rasûlullah'a verdikleri halde benden bir oğlağı esirgerlerse onlarla bunun için 

savaşırım." Sonra Hz. Ömer şöyle demiştir: "Gördüm ki, Ebû Bekir'in bu fikri, Allah' 

ın onun gönlünde yarattığı genişliğin eseridir.197 

Hattâbî bu hadiste Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer arasında geçen diyalog 

kopukluğunun hadisin fazla kısaltılmış olmasından kaynaklandığını ve bu problemin 

çözümünün bütün rivayetlerin toplanması ve nakil yollarının araştırılmasından 

geçtiğini söylemektedir.198 Hattâbî bu hadisin, çoğu Ebû Hureyre'den gelen 10 

civarında farklı tarikini zikretmekte, ancak hepsinin de Ubeydullah b. Abdillah hadisi 

gibi muhtasar olduğunu söylemektedir.199 Bunlardan başka kendisi hadisi sahih 

olarak nitelediği bir tarikten muhtasar olmaksızın rivayet etmektedir. Yine Ebû 

Hureyre'den gelen bu hadiste Hz. Peygamber: "Allah'tan başka ilah olmadığına 

şahadet edinceye, namaz kılıncaya ve zekât verinceye kadar insanlarla savaşmakla 

emrolundum. Bunu yaptıkları takdirde kanları ve malları haram kılınmıştır. Hesapları 

Allah'a'dır" buyurmaktadır. Ayrıca Hattâbî, Zuhri ve Humeyd kanalıyla Enes b. 

Mâlik’ten gelen - muhtasar olmayan iki ayrı rivayeti de zikretmektedir.200 Mâzerî 

için de bu tür istisnai tavırlardan bahsedebiliriz. Ancak onun nadir görülen bu tavrı, 

metindeki herhangi bir kopukluğu gidermek gibi bir kaygıdan ziyade fıkhî bir ihtilafa 

                                                 
196 Bkz. Â’lâm, I, 386 
197 Sahih, 24 / zekât, 1, (II, 109–110) 
198 Â’lâm, I, 734 
199 Â’lâm, I, 736–737 
200 Â’lâm, I, 740; Ayrıca bkz. Meâlim, II, 3–11 
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medar olan rivayetlerle ilgilidir. Örneğin üç talakla boşama konusuyla ilgili 

rivayetin201 Muslim’de olan ve olmayan pek çok tarikine işaret etmektedir.202 Đşaret 

ettiğimiz bu örnek Mâzerî’nin istisnai tavırlarındandır. Buna karşılık onun şerhi 

boyunca işaret ettiği varyantların genellikle Muslim’dekilerle sınırlı olduğu 

görülmektedir.203 

Mu’lim’in te’lif amacı ve şeklinden kaynaklanan düzensizliğine204 karşılık 

Hattâbî’nin hem Buhârî şerhi A’lâmu’l-hadis’inde hem de Ebû Dâvûd şerhi 

Meâlimu’s-sunen’ninde hadisleri şerh ediş tarzı daha sistematiktir. Bu tertibe ilişkin 

farklılığın yanında Hattâbî’nin Mâzerî’ye nispetle rivayetlerin farklı varyantlarına 

daha fazla işaret ettiğini söylemeliyiz. Bâci’nin, el-Đstîfâ adlı Muvatta’ şerhini 

rivayetlerin senedleri de dâhil olmak üzere bazı yönlerden ihtisar ederek meydana 

getirdiği el-Muntekâ adlı şerhini205 dışarıda tutarsak, bu iki şerhin dışında hacim 

bakımından daha büyük diğer bazı fıkhî şerhlerde muhtelif rivayetlere daha fazla 

işaret edildiğini görmekteyiz. Bunlardan Đbn Abdilberr’in el-Đstizkâr’ı, Đbnu’l-

Arabî’nin Âridatu’l-ahvezî’si ve Kâdı Đyâz’ın Đkmâlu’l-mu’lim’i sayılabilir. Bu 

şarihlerin, ele aldıkları rivayetlerin farklı taiklerine Hattâbî ve Mâzerî’den daha fazla 

temas etmelerinin nedenlerinden biri fıkhî ihtilaflara daha detaylı işaret etmeleri, 

diğeri de hadislerin fıkhî hükümlere mesned teşkil etmeyen kısımlarındaki 

farklılıklarla da ilgilenmeleridir. Bununla beraber söz konusu şerhlerdeki bu tavrın, 

zengin içerikli şerhler olarak isimlendirdiğimiz ‘Aynî’nin Umdetu’l-kârî’si ve Đbn 

Hacer’in Fethu’l-bârî’si gibi şerhlerdeki ile kıyaslandığında hatırı sayılır bir 

                                                 
201 Muslim, 18 / talâk, 2 (II, 1094)  
202 Bkz. Mâzerî, Ebû Abdillah muhammed b. Ali, el-Mu'lim bi fevâidi Muslim, thk. Fudayl 
Muhammed eş-Şâzelî, I-III,  ed-Dâru'd-Tunûsiyye, Tunus,1987, II, 190–197 
203 Meselâ bkz. Mu'lim, II, 162 
204 Mâzerî Muslim'in sahihini mevcut tertibe uygun olarak şerh etmemiş aksine bazı hadisleri şerh 
etmiştir. Bir hadisi şerh ettikten sonra ondan önceki başka hadisleri de şerh etmiştir. Meselâ, 
Muslim'in sahihinde 6. babda geçen Allah'a Rasulüne ve dinin hükümlerine imanla ilgili bir hadisi 
şerh ettikten sonra 4. babda geçen و تصل ذا رحمك hadisinin şerhini yapmaktadır. Sık rastlanan bu 
durumun Mâzerîden kaynaklanması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü bu durum kitabın telif ediliş tarzı 
açısından makul görünmektedir. Mazerî hadisleri şerh ederken aklına gelenleri söylüyor ara verip 
düşündüğünde ise şerh etmeyi gerekli gördüğü yerlere geri dönüyordu. Dolayısıyla daha önce şerh 
ettiği bir hadisle ilgili eksik kalan yerleri sonradan tamamlıyor, kitabı imlâ eden kişi de herhangi bir 
takdim ya da tehir yapmaksızın aynen kaydediyordu. Mu’lim, I, 199 (Muhakkikin açıklaması) 
205 Bâci kitabının mukaddimesinde bunu şöyle ifade eder: “Adı geçen kitabı (el-Đsîfâ’) özetledim. 
Senedleri vermedim. Meseleleri geniş ele almadım. Delilleri ve karşı delilleri zikretmedim. Yöntem 
olarak el-Đstifâ'daki yöntemi kullandım. Hadisi ve konuyu asıldan verdim. Ardından gerekli ve 
mütekaddimin şeyhlerimizin kaydettikleri detaylara girdim. Vücuh ve delail konularına girmedim. 
Önceki kitapta burada yazdıklarımın hepsini kaydetmiştim…” Ayrıca o, el-Đsîfâ’ adındaki geniş şerhin 
ihtisar gerekçesi olarak onun ders kitabı olarak okutulamamasını göstermektedir. Bkz. Muntekâ, I, 201   
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yaygınlıkta olmadığı hemen tespit edilebilir. Ancak bunlar arasında Đstizkâr’ı ayrı 

tutmak gerekir. Đbn Abdilber bu eserinde pek çok konuda olduğu gibi muhtelif 

rivayetlerle ilgili sık sık Temhîd’i adres gösterse de, Đstizkâr’da da farklı tariklere 

işaret etme yoğunluğunun diğer fıkhî şerherle kabil-i kıyas olmadığı ortadadır. 

Đstizkâr’da işaret edildiğine göre örneğin “Salih bir adamın gördüğü güzel bir rüya 

nübüvvetin kırk altıda biridir”206 rivayetinin, Şu’be – Katâde – Enes – Ubâde b. es-

Sâmit tarikinde aynı lafızlar mevcuttur. Affân b. Muslim – Abdulaziz b. el-Muhtâr – 

Sâbit – Enes tarikinde “mü’minin rüyası nübüvvetin yirmi altıda biridir” ifadesi, 

Hammâd b. Seleme – Ya’lâ b. Atâ – Vekî’ b. Ades – Amcası Ebû Rezîn el-Ukaylî 

rivayetinin “Rüya nübüvvetin kırkta biridir” ifadesi bulunmaktadır. Đbn Abdilber 

bunun dışında rüyanın nübüvvetin kırk dörtte biri, kırk beşte biri, ellide biri, yetmişte 

biri olduğunu belirten farklı rivayetleri teker teker zikretmektedir. Dahası Ebû 

Hureyre’den gelen rivayetlerde bunun kırk altıda biri şeklinde ifade edildiğine işaret 

ettikten sonra ondan gelen versiyonları da zikretmektedir. Bu rivayetlerin diğer bazı 

isnadları için Temhîd’e atıfta bulunmakla beraber207 burada söz konusu hadisin yirmi 

civarında tarikini zikretmiş olmaktadır.208 

Fıkhî şerhlerde farklı tarikleri vermedeki yoğunluk değişmektedir. Bu tür 

şerhler zengin içerikli şerhlerle mukayese edildiğinde rivayetlerin farklı tariklerini 

daha az zikrettikleri görülmektedir. Fıkhî şerhler içerisinde bu konuya en fazla eğilen 

şerh Đbn Abdilberr’in Đstizkâr’ıdır. 

 

2. Farklı Tarikleri Zikretme Şekli ve Amacı 

 
Fıkhî şerhlerdeki çeşitli ilimlere ait verilerin çoğunun, ana eğilim olarak 

beliren fıkhî yaklaşımı doğrudan ya da dolaylı olarak destekler bir şekilde 

kullanıldıkları görülmektedir. Şerh edilen hadisin muhtelif tariklerinin zikredilmesi 

de genellikle bu temel amaca hizmet etmektedir. Başta da söylendiği gibi muhtelif 

rivayetler fıkhî meseleler ortaya konulurken onların dayandığı deliller olmaları 

                                                 
206 Muvatta', rüyâ, 1 (II, 956) 
207 Đbn Abdilber Đstizkâr’da sık sık Temhîd’e atıflarda bulunur. Bunların bir kısmı farklı varyantların 
zikri ile ilgilidir. Bunun örneklerinden biri “Müslümanın rüyası nübüvvetin yetmişte biridir” şeklinde 
Semmâk – Đkrime - Đbn Abbâs kanalından gelen rivayetin ve diğer başka rivayetlerin isnadlarını, 
sahabe râvilerin rüyanın nübüvvetin parçası olmasıyla ilgili farklı lafızlarını Temhid’de Đshâk 
(Mâlik’in hocası) bölümünde verdiğini söylemesidir. Bkz. Đstizkâr, VIII, 455 
208 Đstizkâr, VIII, 454–455 
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bakımından zikredilmektedir. Farklı tarikleri en az zikreden şarihlerden olan 

Hattâbî’nin,  Hz Peygamber ve ashabının bir sefer dönüşünde uyuya kalıp sabah 

namazının vaktini geçirmelerinden bahseden rivayete yaklaşımı bunun güzel bir 

örneğidir. O burada, Ebû Dâvûd'da ilgili babda209, zikredilen on üç rivayetin beş 

tanesini nakletmekte, diğer bazılarına da işaret etmektedir. Hattâbî'nin bir hadisi ele 

alırken o hadisin diğer varyantlarını da –teker teker zikretmeksizin- kapsayıcı şekilde 

ele almak şeklindeki genel tutumunun aksine olan bu durumun, söz konusu 

rivayetlerin farklı fıkhî hükümler içermesiyle ilgili olduğu görülmektedir. Örneğin 

Ebû Hureyre – Đbnu'l-Müseyyib – Đbn Şihâb – Yunus – Abdullah b. Vehb – Ahmed 

b. Salih yoluyla ulaşan rivayette, uyandıktan sonra Hz Peygamber ashabını biraz 

yürütüp sonra Bilal'e kamet getirmesini emretmekte ve namazı kıldırmaktadır. Zuhrî 

– Ma'mer – Ebân kanalından gelen rivayette Hz Peygamber'in orduyu biraz yürütme 

sebebinin, gafletin isabet ettiği mekândan uzaklaşmak olduğu ve ayrıca Bilal'e 

kametle birlikte ezanın da emredildiği bildirilmektedir. Ebû Katâde – Abdullah b. 

Rabâh – Sâbit – Hammâd – Musâ b. Đsmâîl yoluyla gelen rivayette de ezan 

zikredilmektedir. Hattâbî ayrıca Đmran b. Husayn – Hasan – Hişâm senedine sahip 

rivayette de ezan ziyadesi bulunduğuna işaret etmektedir. Hattâbî'nin naklettiği bir 

başka rivayet yine Ebû Katâde 'den gelmekte olup Hâlid b. Sümeyr – el-Esved b. 

Şeybân – Vehb b. Cerîr – Ali b. Nasr kanalından ulaşmaktadır. Hattâbî'nin bu 

rivayeti nakletmesi daha çok,  rivayetin barındırdığı "farzdan önce sabah namazının 

iki rekâtını kılın" ifadesiyle ilgilidir. O son olarak, Enes'ten Katâde – Hemmâm - 

Muhammed b. Kesîr vasıtasıyla gelen ve "kim namazını unutursa hatırladığı zaman 

kılsın, ona namazı aynen kılmanın dışında herhangi bir kefaret yoktur" ifadesinin 

bulunduğu rivayeti nakletmektedir.210 Fıkhî ihtilafları merkeze alan bir yaklaşımla 

farklı tariklerin zikredilişi diğer fıkhî şerhlerde Meâlimu’s-sunen’de görülenden daha 

yoğun olarak bulunmaktadır.211  

Fıkhî şerhlerde fıkhî meselelerin haricinde böyle bir yaklaşımın hiç 

sergilenmediği düşünülmemelidir. Örneğin yukarıda Hz. Ebû Bekir döneminde zekât 

                                                 
209 Ebû Dâvûd, salât, 11 (I, 302) 
210 Meâlim, I, 117–121 
211 Muhtelif rivayetlerin fıkhî amaçlı zikredilmesinin örnekleri için bkz. Đstizkâr, VIII, 7, Đbnu’l-Arabî, 
Ebû Bekr Muhammed b. Abdillah, Âridatu’l-ahvezî bi şerhi sahîhi’t-Tirmizî, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, 
Beyrut 1418/1997, IV, 29 
II, 109, Kâdî Đyâz, Đkmâlu’l-mu’lim bi fevaidi Muslim, thk. Yahyâ Đsmâîl, Dâru’l-vefâ, 1425/2004, III, 
353      
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vermeyenlerle ilgili rivayet bağlamında Hattâbî’nin farklı tarikleri verişiyle ilgili 

örnekte fıkhî bir amacın güdülmediği görülmektedir. Bir başka örnek olarak Hz. 

Aişe'nin "Ben (geceleri) Rasûlullah (s.a.)'in önünde yatar, ayaklarım da onun 

kıblesinde olurdu. O, secdeye gittiği zaman, eliyle bana dokunur, ben de ayaklarımı 

çekerdim. Kalktığı zaman da geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yanmazdı"212  

sözüyle ilgili olarak Bâci’nin yaklaşımını verebiliriz. O bu sözle ilgili olarak, Hz. 

Aişe’nin yatağının kıbleden kuzeye doğru bir konumda bulunduğunu ve ayaklarının 

Hz. Peygamber'in secde ettiği yere kadar uzandığını belirtmekte ve bu tarifini 

onaylayan, aynı rivayetin  "Rasûlullah (s.a.) gece namaz kılarken, ben onunla kıble 

arasında bir cenazenin uzandığı gibi uzanırdım"213 şeklindeki bir başka varyantına da 

işaret etmektedir.214  

Fıkhî şerhlerde farklı tariklerin zikredilmesinin, oranının azlığı gibi biçimsel 

tarafı da hemen hemen aynıdır. Rivayetler genellikle isnadlarıyla sevkedilir.215 Kimi 

zaman, nakilde bulunulan eserin - bazen kitap ve bab ismi ile birlikte- adı verilmekte, 

kimi zaman da rivayetin, bu yazılı kaynaklardan alınmasına rağmen kaynağa kadar 

inen bütün isnadı zikredilmektedir. Meselâ, Đbn Sîrîn - Ebû Hureyre kanalıyla gelen 

bir rivayette Hz. Peygamber: “köpeğin yaladığı kabı - ilk ya da sonuncu seferde 

toprak kullanmak şartıyla- yedi kere yıkayın” buyurmuştur.216 Đbnu’l-Arabî bu 

hadisin Ebû Hureyre ve Abdullah b. Muğaffel tarafından rivayet edildiğini 

belirtmektedir. Abdullah b. Muğaffel’den gelen rivayetin Đbn Ebî Şeybe, Ebû Dâvûd 

tarafından aynı lafızla rivayet edildiğini, Đbn Hanbel’in Yahyâ b. Saîd – Şu’be – 

Ebî’t-Teyyâh – Mutarrif - Abdullah b. Muğaffel senediyle naklettiği rivayetin ise 

“Nebî (a.s.) köpeklerin öldürülmesini emretti, ardından ‘bunlar ne işe yarıyor’ diye 

sordu. Sonrasında da av ve çoban köpeklerine ruhsat verdi ve ‘köpeğin yaladığı kabı 

yedi kere yıkayın, sekizincide toprakla ovalayın’ dedi” şeklinde olduğunu 

belirtmektedir. Ebû Hureyre’den gelen rivayetin ise Muhammed b. Sîrîn, Ebû Salih, 

Ebû Rezîn, el-A’rac ve Hemmâm b. el-Münebbih tarafından rivayet edildiğini 

                                                 
212 Muvatta', 6 / salâtu'l-leyl, 1 (I, 117)  
213 Muslim, 4 / salât, 51 (I, 366)  
214 Muntekâ, II, 154; Bu tarz bir değerledirme için bkz. Đstizkâr, VIII, 224  
215 Muhtelif rivayetlere işaret etme hususunda dikkate değer bir çaba sarf etmeyen Mâzerî’de 
çoğunlukla ‘bazı tariklerinde şöyle…’ şeklinde vermekte (Bkz. Mu’lim, II, 162, 202) kimi zaman eser 
ismini zikretmekte (Bkz. Mu’lim, II, 19) ve kimi zaman da farklı isnadlarını saymaktadır. (Bkz. 
Mu’lim, II, 201)   
216 Tirmizî, 1 / tahâret, 68 (I, 151) 
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bunlardan Ebû Salih, Ebû Rezîn’den gelenlerinde “kimin bir kabını köpek yalarsa 

onu hemen döksün ve ardından yedi kere yıkasın” ifadesinin bulunduğunu, bununla 

beraber bazı tariklerinde “onu döksün” şekindeki kısmın düştüğünü, el-A’rac 

rivayetinin “bir kaptan köpek içerse onu yedi kere yıkasın”, Hemmâm rivayetinin ise 

“birinizin kabını köpek yaladığında, kabının temizliği onu yedi kere yıkamasıdır” 

ifadesini barındırdığını bildirmektedir. Ebû Dâvûd’un naklettiği Ebû Hureyre 

rivayetinde “birinizin kabını köpek yalarsa onu yedi kere yıkasın, yedinci de toprak 

kullansın” ifadesi, diğer bir rivayette ise “ilkinde” ile “sekizinci de toprakla ovun” 

ifadesi yer almakta olduğunu eklemektedir.217 Burada Đbnu’l-Arabî, farklı 

rivayetlerin bulunduğu eserin hem sadece ismine işaret etmekle yetinmekte, hem de 

yazılı kaynaklardan aldığı halde, onlara kadar inen isnadla birlikte nakilde 

bulunmaktadır. 

Bu şerhlerde farklı tariklerin veriliş tarzında görülen çok önemli bir husus 

da şarihlerin rivayetleri kendilerine ulaşan bir senedle zikretmeleridir. Hattâbî’nin, 

Đbn Abbâs’ın aşûre gününün dokuzuncu güne tesadüf ettiği şeklindeki sözünü 

kendisine ulaşan bir senedle nakledişi bunun bir örneğidir. Hattâbî bu rivayetin 

kendisine ulaşan senedini şu şekilde vermektedir: “Haddesenâhu Đbnu’s-Semmâk 

haddesenâ Đbrahim b. el-Velîd el-Haşşâş haddesenâ Ebû Seleme haddesenâ Hammâd 

an Ali b. Zeyd an Ammâr b. Ebî Ammâr an Đbn Abbâs.”218 Benzer yaklaşımları Đbn 

Abdilber Đstizkâr’da219, Đbnu’l-Arabî Âridatu’l-ahvezî’de sergilemektedir. Örneğin 

Đbnu’l-Arabî, Đbn Hanbel'in Müsned'inde geçen ve Tebuk seferinde Hz. Peygamber'in 

namazları cem’ ederek kıldığını haber veren rivayeti220 kendine ulaşan şu senedle 

verir: "Ahberenâ Mübarek, ahberenâ Ebû Ya'la, ahberenâ, Ebû Ali, ahberenâ Ahmed,  

ahberenâ Muhammed, ahberenâ Abdussamed b. Süleyman, ahberenâ Zekeriyya el-

Lü'lü, ahberenâ Ebû Bekr el-A'yun, ahberenâ Ali b. el-Medinî, ahberenâ Ahmed b. 

                                                 
217 Âridatu'lahvezî, I, 112 
218 Meâlim, II, 113 
219 Örneğin Đbn Abdilber Đstizkâr’da, ‘Boyalı elbise giyme ve altın zinet takma’ babındaki rivayetleri 
ele alırken, Saîd – Kâsım – Muhammed – Ebû Bekr – Ebû Hâlid el-Ahmer – Haccâc – Ebû Bekr b. 
Hafs – Ebû Hureyre – Đbn Abbâs şeklindeki senedle kendisine ulaşan “kırmızı elbise giymeyiniz” 
rivayetini nakleder. Đstizkâr, VIII, 301; Kettânî’nin er-Risâletu’l-mustatrafe adlı eserinin mütercimi 
Yusuf Özbek, Đbn Abdilberr’in Đstizkâr’da kendi senediyle hadis sevk etmemesini, Đstizkâr’ın 
Temhîd’den farkı olarak takdim etmektedir ki bu tespit doğru değildir. (bkz. Hadis Literatürü, Đz 
yayıncılık, Đstanbul, 1994, 7 (dipnotta)) 
220 Đbn Hanbel, Ahmed, Musned, I-VI, Kahire trs., V, 241 
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Hanbel, ahberenâ Kuteybe, ahberenâ el-Leys, an Yezid b. Ebî Habib, an Ebi't- 

Tufeyl, an Muâz Kâle.."221  

Rivayetlerin sevk edilişine ilişkin bu biçimsel özelliklerden, rivayetlerin 

kaynağı olarak kitap ismi vermekle yetinme durumunu, daha önceki asırlarda 

başlayan metinler arası ilişkinin tabi sonucu olarak görmek gerekir. Bununla beraber 

yazılı kaynaktan aldıkları halde, bu kaynağın ismi yerine müellifinin ismini ve ona 

kadar inen senedi zikretme şeklindeki uygulma, isnad formuna sadık kalınan bir 

nakil tarzına işaret etmektedir. I. asrın ikinci yarısından itibaren süregelen ikili 

mekanizmanın beşinci asırda yerini tamamen yazıdan nakle bırakmasına rağmen 

böyle bir usulün sürdürülmesi gayreti dikkat çekmektedir. Böyle bir usulün devam 

ettirilmesi, muhatapların algısında isnadın, hala kitaptan daha fazla güven telkin 

ettiğini ve nakledilene ağırlık kazandırdığını göstermektedir. Bu tarz bir kullanımın 

bir sebebi de rivayetlerin râvileriyle tanınması ve tanımlanması anlayışıdır. Özellikle 

aynı kitapta zikredilen aynı rivayetin farklı varyantlarına işaret ederken bu bir 

zorunluluk arz etmektedir. Diğer taraftan şarihlerin kendi senedleriyle rivayet 

serdetmeleri bu konudaki kişisel formasyonlarını sergileme amacına ve hadis 

rivayetinin hala faal olduğuna tanıklık etmektedir.  

Rivayetlerin farklı varyantlarını zikretme yoğunluğu ve biçimindeki 

farklılık, diğer bir yönüyle şarihin uzmanlık alanıyla da ilgilidir. Fakihlik tarafı ağır 

basan bir şarihin söz konusu meseleyle ilgilenmesinde, hem -fıkıh kitaplarında 

görüldüğü gibi- delil olması bakımından senedin durumunu gösterme zaruretinden 

hem de çalışma alanının hadis ilmi içerisinde olmasının bir etkisinden bahsedilebilir. 

Fakihlik tarafı ağır basan şarihlerden Hattâbi ile ‘Aynî’nin farklı tariklere işaret etme 

hususundaki farklılıklarının bir nedenini ikinci gerekçeyle izah etmek mümkün 

olabilir.222 Çünkü ‘şerhçilik’ özellikle Nevevî ile birlikte büyük oranda usûlüne 

kavuşmakta ve kişisel ilgi alanlarını ve hareket tarzlarını bu çerçevede kalmaya 

zorlamaktadır. Başka bir ifadeyle şerh literatürü kendi usulünü yazara dikte edecek 

gücü kazanmıştır. Bundan dolayı Hattâbî bir rivayetin farklı tarikleriyle sadece 

                                                 
221 Ârizatu'l-ahvezî, III, 24 
222 Hattabî, Meâlim’u’s-sünen’i telif etme amacının, ehl-i re'y ile ehl-i hadisin birbirlerine ihtiyaçları 
olduğunu göstermek olduğunu belirtmektedir. Ehl-i hadisi rivayetlerin anlamını bilmemekle, ehl-i 
re'yi de hadislerin sahihini zayıfından ayıramamakla eleştirmektedir. Bkz. Meâlim, I, 4 
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rivayetin hucciyet değeri bakımından ilgilenirken, ‘Aynî bunun yanı sıra bir hadiseyi 

bütün boyutlarıyla ortaya çıkarma gibi bir amaca da yönelebilmektedir. 

Fıkhî şerhlerde farklı tariklerin zikredimesi genellikle bunların fıkhî 

meselelere dayanak olmalarından ötürüdür. Bu şerhlerde farklı tariklerin genellikle 

senedleriyle zikredildiği görülmektedir.   

 

B. Metinlerin Đçerik Tahlili  

1. Rivayetlerin Metinlerindeki Kelimelerin Tahlili 

 

Fıkhî şerhlerde rivayetlerin metinlerinin anlamını ortaya çıkarma çabasının 

ilk safhalarından birini metinlerdeki kelimelerin tahlili teşkil etmektedir. Özellikle 

garibu’l-hadislerle ilgili olarak ortaya konulan bu çabaya fıkhî şerhlerde sık 

rastlanmaktadır. Garibu'l-hadis konusunda Hattâbî’nin, sadece fıkhî şerhlerin 

müellifleri arasında değil, bütün şarihler arasında müstesna bir yere sahip olduğunu 

belirtmek gerekir. Onun, Đbn Kuteybe’nin aynı isme sahip eserinin eksiklerini 

tamamlamak için yazdığı Garibu’l-hadis adlı eseri hadislerin garib kelimelerini izah 

etmeye yönelik yazılmış en önemli eserlerdendir. Bu alanda kaleme aldıkları 

müstakil eserlere bakılırsa, ele aldığımız diğer fıkhî şerhlerin müelliflerinin de 

garibu’l-hadis alanında belli bir uzmanlığa sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bâci’nin 

Tehzibu’z-zâhir li’bni’l-Enbârî223 adlı eseri, Kâdî Đyâz’ın Sahihayn ve Muvatta’da 

geçen garib kelimeleri açıklamak ve hatalı yazılan kelimeleri düzeltmek maksadıyla 

yazdığı Meşâriku’l-envâr alâ sıhâhi’l-âsâr adlı eseri, Đbnu’l-Arabî’nin Risâletu 

melceeti’l-mutefekkihîn ilâ ma’rifeti ğavâmizi’n-nahviyyîn adlı eseri müelliflerinin 

birikimini göstermeye yeterli delildir. Bununla beraber şarihler bu birikimlerini 

şerhlerinde tamamen yansıtmak gibi bir amaç taşımamaktadırlar. Hattâbî’nin şu 

sözleri şerhlerde yer alan garibu’l-hadis izahlarının amaç ve miktarları hakkında bir 

fikir vermektedir. 

“Bu kitaptaki garib lügatlere gelince, ben sadece kelimelerin iştikaklarıyla uğraşan ve 

izahları için bir takım delil ve misaller getiren dilcilerin takip ettiği yolda yürümeden ve 

onlar kadar işin derinliğine varmadan, hadis ehlinin naklettiği bilgiler için zarurî olan ile -

                                                 
223 Đbnu’l-Enbârî’nin halkın namaz, dua, tesbih ve günlük konuşmalarında anlamlarını bilmeden 
kullandığı tabir, ifade, deyim ve atasözlerinin manalarını açıkladığı ez-Zâhir fî me’ânî kelimâti’n-nâs 
adlı eseri (nşr. Hâtim Sâlih ed-Dâmin, I-II, Bağdad, 1399/1979) Bkz. DĐA, “Đbnu’l-Enbârî”, XXI, 24) 
üzerine bir çalışmadır.  
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şerhi uzatmayalım diye- iktifâ edeceğim. Arayan bunların esas menşeini Ebû Ubeyd’in 

Garibu’l-hadis’i ile benzer kaynaklarda bulur.”224  

Hattâbî'nin Buhârî’deki filolojik malzemeyle ilgili bu sözlerinden, garibu’l-

hadis izahlarını amaç edinmediğini, şerhin amaçları bakımından gerektiği kadar 

istihdam ettiğini anlıyoruz. Diğer taraftan Buhârî’nin muhaddislere lazım olandan 

daha fazla filolojik malzeme ihtiva ettiğinin imalarını da taşıyan bu cümlelerden, 

şerhlere göre değişiklik arz eden garibu’l-hadis izahlarındaki yoğunluğun, şerh edilen 

eserin muhtevasıyla da bir ilişkisinin olabileceği anlaşılmaktadır. Yoğunluk derecesi 

şerhlere göre değişen bu yaklaşımın Hattâbî’nin iki şerhi arasında dahi farklılık arz 

ettiği göze çarpmaktadır. O, A’lâmu’l-hadis’inde hemen her hadisin şerhine garib 

kelimelerin izahıyla başlamaktadır. Meâlimu’s-sunen’de ise bu tür izahalar aynı 

yoğunlukta görülmemektedir. Diğer fıkhî şerhlerde -burada ele aldığımız Endülüs 

şerhlerini kastediyoruz- bu değerlendirmeler, nispeten daha az bir yoğunluğa sahiptir. 

Şarihler garib kelimelerin izahlarını kimi zaman dilcilere dayandırmakta 

kimi zamanda doğrudan kendi görüşleriyle ortaya koymaktadırlar. Sözgelimi 

Hattâbî, “Đçinde fatiha okunmayan her namaz noksandır” rivayetinde geçen   خداج

kelimesiyle ilgili olarak bizzat kendi görüşü uyarınca bu kelimenin nakıs, noksanlık, 

bozulma (fesâd) ve iptal (butlân) anlamlarına geldiğini belirtmekte ve Arapların 

devenin düşük yapıp da yavrusunu dışarıya kan olarak attığında اخدجت الناقة  ifadesini 

kullandıkları bilgisini ilave etmektedir.225 Bâci de, "Necid halkından saçları dağınık ( 

 bir adam Rasûlullah'a geldi. Yüksek sesle konuşuyor fakat ne dediğini (ثائر الرئس

anlamıyorduk. Yaklaşınca anladık ki Đslam'dan soruyor…"226 rivayetinde geçen ( ثائر

 ifadesini saçları kalkmış (dağınık), tarakla taranmamış, yağ veya başka bir (الرئس

şeyle temizlenmemiş anlamında olduğunu belirtmektedir.227 Yine onun Hz. Ömer'in, 

insanların imamın arkasında teravih namazını topluca kılmalarındaki memnuniyetini 

dile getirirken kullandığı "bu ne güzel bidattir" (نعمت البدعة)228 ifadesini izah edişi bir 

başka örnektir. Burada نعمت kelimesinin bazı Muvatta’ nüshalarında نعمة şeklinde 

geçtiğini belirten Bâci şöyle devam etmektedir: "Bu kelimenin نعمة şeklinde 

yazılması Kûfelilerin mezhebine göre doğrudur. Fakat Basralıların mezhebine göre 

                                                 
224 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, 114 (A’lâm, Mukaddime’den naklen) 
225 Meâlim, I, 176 
226 Muvatta', 9 / kasru's-salat fi's-sefer, 25 (I, 175); Buhârî, 2 / iman, 34 (I, 17) 
227 Muntekâ, II, 346  
228 Muvatta', 7 / es-salât fi ramadân, 2 (I, 114); Buhârî, 31 / teravih, 1 (II, 252) 
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bu kelimeye fiil olduğundan ة bitişmez, bunun ancak نعمت şeklinde yazılması 

doğrudur.”229  

Şarihlerin, garibu’l-hadis konusunda alıntı yapmaksızın doğrudan kendi 

görüşlerine göre yaptıkları izahlarının bir örneği de Đbn Abdilberr'in Đstizkâr’ından 

aktarılabilir. Đbn Abdilber 'i’tikâf' sözcüğünün Arapların dilinde bir şeye kalkışmak 

ve onda ısrar etmek, şeriatta ise, sünnetleri uyarınca taat ve iyi amele girişmek ve 

bunlarda devam etmek anlamına geldiğine işaret etmektedir.230 Kâdî Đyâz’ın “kervan 

geldiğinde” (إذا اقبلت سويقة)231 ifadesindeki ‘سويقة’ kelimesiyle ilgili izahı da bu tavrın 

başka bir örneğidir. O bunun öncü kervan (العير)  demek olduğunu, (العير)  kelimesinin 

ise buğday ve ticaret malı taşıyan develere denildiğini belirtir. ‘سويقة’nın ise ‘ قسو ’ 

kelimesinden ism-i tasğir olup ve kendilerine ticarî eşya ve malların sevk 

edilmesinden dolayı bu şekilde isimlendirildiğini eklemektedir.232 

Şarihlerin kendi görüşleriyle yaptıkları kelime izahlarında ayet, hadis ve 

şiire sık olarak başvurdukları görülmektedir. Hattabî, Hz Peygamber ve sahabenin bir 

sefer dönüşünde uyuya kalıp sabah namazının vaktini geçirmelerinden233 bahseden 

rivayeti ele alırken, rivayetin bir başka varyantında geçen فضرب علي اذانھم ifadesinin 

Arapların dilinde fasih bir söz olduğunu, manasının ise  فضربنا علي اذانھم في الكھف سنين

 Mağaranın içerisinde onları yıllarca uyuttuk'234 ayetinde olduğu gibi 'ses ya da' عددا

başka bir şeyin kulaklarına varıp onları uyandırmasına mani olundu' anlamına 

geldiğini ifade etmektedir.235 Đbn Abdilber de Đstizkâr’ında, aynı rivayette geçen  اك�

 olduğunu ve hıfz, men' ve riâye anlamlarına geldiğini الكلء ifadesinin aslının لنا

belirttikten sonra Enbiya suresindeki “De ki: Allah'a karşı sizi gece gündüz kim 

koruyacak..(يكلؤ)”236 ayetindeki kullanımı örnek göstermektedir.237 Bâcî'nin Hz. 

Âişe'den gelen “Rasûlullah (s.a.) itikâfa girdiği zaman pencereden başını bana uzatır, 

ben de yıkar ve tarardım”238 rivayetiyle ilgili olarak “Putlara tapıyoruz ve onlara 

                                                 
229 Muntekâ, II, 148 
230 Đstizkâr, III, 384   
231 Muslim, 7 / cuma, 11 (I, 590)  
232 Đkmâlu’l-mu’lim, III, 262 
233 Ebû Dâvûd, 2 / salât,11 (I, 302–310) 
234 18 / Kehf,11 
235 Meâlim, I, 120 
236 Enbiya, 21 / 42 
237 Đstizkâr, I, 75 
238 Muvatta', 36 / i’tikâf, 1 (I, 312) 
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tapmaya da devam edeceğiz”  ayetindeki kullanımı delil getirmesi 239( ) فَنََظلُّ لََھا َعاِكفِينَ  

garibu'l-hadislerin izahında şarihlerin ayetle istişhâdda bulunma tavrının bir başka 

örneğidir.240 Bu tavrı Mâzerî’nin bazı büyük günahların sayıldığı Đbn Mes’ud’un şu 

rivayetine yaklaşımında da görüyoruz: “Seni yarattığı halde Allah’a ortak ( ًندا)  

koşman, seninle beraber yemek yemesinden endişe ederek çocuğunu öldürmen, 

komşunun hanımı ile zina etmen, ana-babaya asi olman büyük günahlardandır.”241 

Mâzerî bu rivayette geçen  ًندا kelimesinin ‘misl’ (benzer) anlamında olup, cem’inin 

de ‘أندادا’ şeklinde geldiğini belirttikten sonra “ف� تجعلوا � أندادا” ayetinde242 de aynı 

anlamda kullanıldığına dikkat çekmektedir. Yine rivayette geçen “seninle beraber 

yemek yemesinden endişe ederek çocuğunu öldürmen” ifadesinin de Kur’an’da iki 

şekilde ifade edildiğini belirtir. Bunlardan biri “243”خشية إم�ق diğeri de “244”من إم�ق 

şeklindedir. Đkinci ifadenin fakirlere, birincinin ise zenginlere yönelik bir hitap 

olduğunu belirtir ve rivayette geçen ifadenin bu zenginlere hitap eden ayettekiyle 

aynı anlamı taşıdığını vurgular.245  

Şarihlerin kelimelerin anlamlarını açıklarken en çok başvurdukları 

kaynaklardan birinin de diğer rivayetler olduğu görülmektedir. Hattâbî'nin, ayete 

müracaatını örneklemek için zikrettiğimiz yukarıdaki rivayette geçen مستقالت الش  

ifadesiyle 'güneşin semada yükselmesi'nin kastedildiğini belirttikten sonra bunun 

başka rivayetlerde العلو kelimesinden تفاعلت vezninde تعالت şeklinde geçtiğine işaret 

etmesi, garib kelimelerle ilgili yaptığı açıklamalarını diğer rivayetlerle nasıl teyit 

ettiğinin güzel bir örneğidir.246 Mâzerî’nin “Cennete gettât (قتّات) giremez” 

rivayetindeki قتّات kelimesinin ‘nemâm’ (نّمام) demek olduğunu nitekim diğer 

rivayette bu şekilde geldiğini belirtmesi şarihlerde görülen bu tavrın bir başka 

örneğidir.247 Bunu Đbnu’l-Arabî’nin “Namazı terk eden küfre girmiş olur ( كفر فقد )248 

rivayetine yaklaşımında da görmekteyiz. O buradaki ‘küfür’ ifadesinin muhtemel 

anlamlarını araştırmaktadır. Eğer hakikat anlaşılacaksa ona göre burada namazı 

                                                 
239 Şuara, 71 
240 Muntekâ, III, 94 
241 Muslim, 1 / iman, 37 (I, 90) 
242 Bakara, 22 
243 17 / Đsrâ, 31 
244 6 / En’am, 151 
245 Mu’lim, I, 302  
246 Meâlim, I, 120 
247 Mu’lim, I, 304 
248 Tirmizî, 38 / iman, 9 (V, 14) 
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kasten, inatla ve hafife alarak terk etmenin konu edildiğini düşünmek gerekir. Bu 

hadis aynı zamanda, namaz emrinin önemine işaret etmekle beraber, ‘hali, kâfirlerin 

haline benzemiş olur’ anlamına gelebilir. Diğer taraftan ‘namaz kılmamak ile beden 

nimetinin şükrü eda edilmemiş olur’ manasına da gelebilir ki bu da nankörlüktür. Bir 

başka hadiste geçen “Bir köle efendisinden izinsiz kaçarsa küfretmiş olur (فقد كفر)249 

ifadesinde aynı şekilde ‘nankörlük’ anlamında kullanılmaktadır.250 

Garibu’l-hadis izahlarında ayet ve hadisin yanı sıra Arap şiiriyle de istişhâd 

önemli bir yer tutmaktadır. Hattâbî’nin “ ببحرتھم) له(فكتب لھم  ” (Peygamber ona, 

beldeleri halkı için bir emânnâme yazdı)251 rivayetinde geçen “بحر” kelimesini 

izahında bunu görmek mümkündür. Đlk bakışta “deniz” zannedilen bu kelimenin 

‘içinde bulunulan yer, belde vs.’ manasında kullanıldığını belirtir ve ardından şu 

açıklamayı yapar: “Bu manada Araplar ‘ھذه بحرتنا’ (Bu bizim beldemizdir) derler. 

Nitekim şiirde de: 

 şeklinde                                كأن بقاياه ببحرة مالك            بقية سحق من رداء محبر

geçmektedir.”252 Onun Arap şiirine müracaatının diğer bir örneği de, “ذلك كفل الشيطان” 

(Bu şeytanın oturacağı yerdir) rivayetindeki253 “كفل” kelimesine verdiği manayı teyit 

etmek için  

 şiirini                          و راكب علي البعير مكتفل              يحفي علي اثارھا وينتعل 

delil getirmesidir. Hattâbî bunun ardından şu açıklamayı yapar: “كفل” kelimesinin 

aslı, elbisenin, devenin üzerine toplanıp sonra binilmesidir.254 Rivayetlerdeki garib 

kelimelerin izahına dair bir örnek de Đstizkâr’dan verilebilir. Bir rivayette, Necd 

kabilesinden gelen ve Đslam hakkında sorular soran bir adam, aldığı cevaplardan 

sonra “Vallahi bunlardan ne fazla ne de eksik bir şey yaparım” dediği, Hz. 

Peygamber’in de arkasından “Eğer dediklerini yaparsa felaha erer” buyurduğu 

anlatılır.255 Hz. Peygamber’in sözünde geçen ‘felah’ kelimesiyle ilgili olarak Đbn 

Abdilber Đstizkâr’ında şu açıklamayı yapar: 

“Bu ifade bakilik kazanma demektir. Burada hayır ve nimetin devamlılığı anlamına gelir ki 

o da nimetleri bitmeyen cennettir.  Arapların sözünde ‘felah’ ve ‘beka’ kelimeleri 

                                                 
249 Muslim, 1 / iman, 31 (I, 83)  
250 Âridatu'lahvezî, X, 57 
251 Buhârî, 24 / zekât, 54 (II, 132) 
252 Karacabey, a.g.e., 215 (A’lâm, I, 403’ten naklen) 
253 Ebû Dâvûd, 2 / salât, 88 (I, 424) 
254 Meâlim, I, 156 
255 Muvatta', 9 / kasru's-salat fi's-sefer, 25 (I, 175); Buhârî, 2 / iman, 34 (I, 17) 
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müezzinin ‘hayye ala es-salâh, hayye alâ el-felâh’ sözündeki felah anlamındadır. el-Azbat 

b. Guray’ın şu beytinde de aynı anlamda kullanılır:  

أي ¨ بقاء معه) والمسى والصبح ¨ ف�ح معه ... لكل ضيق من ا�مور سعة   

“Her dar işte vardır bir genişlik      akşamda da yoktur sabahta da bakilik” 

Lebîd de şöyle der: 

256أدركه م�عب الرماح... لو كان حي مدرك الف�ح   

“Eğer bir canlı felaha kavuşsa bile      mızraklarla oynayanların hedefi olabilir.”257 

Mâzerî, “Sanatkâra yardım edersin ya da elinden iş gelmeyenin işini 

yaparsın” ( صانعا تصنع �خرق تعين ) rivayetindeki258 “خرق�” kelimesinin burada herhangi 

bir zanaatı olmayan manasına geldiğini belirtir. Bu vasıftaki erkekleri ifade etmek 

için “رجل أخرق” (beceriksiz adam), kadın için de “إمرأة خرقاء” (beceriksiz kadın) 

dendiğini; mahir ve zanaatkâr erkek için “رجل صنع”, kadın için ise “إمرأة صناع” 

tabirlerinin kullanıldığını söyler ve bunu teyit için Ebû Zueyb’in şu beyitlerini 

zikreder:  

لسوابغ تبعداود أو صنع ا                  عليھما مسرودتان        (Erkeklerle ilgi 

kullanım)           جواد بقوة البطن والعرق زاخر           صناع بإشفاقھا حصان بشكرھا (Kadınlarla 

ilgili kullanım)259 

Şarihler garib kelimelerin izahında genellikle dilciler ve garibu’l-hadis 

uzmanlarından nakillerde bulunurlar. Bunu gösteren örneklerden birinde Bâcî yaptığı 

açıklamayı Đmam Mâlik’e dayandırır. "Allah yolunda (السبيل) cihada çıkan, 

dönünceye kadar, hiç usanmadan devamlı namaz kılan ve oruç tutan kimse 

gibidir”260 rivayetinde geçen السبيل kelimesinin Arap dilinde yol manasına gelip 

müzekker ve müennes olarak da kullanıldığını belirten Bâcî’ye göre bütün iyi 

ameller, "sebîlullah" ile ifade edilen kelimenin anlam alanına girer. Bu kelime yalnız 

şer'i bir ıstılah olarak kullanıldığı zaman düşman ile savaş manasına gelmektedir. 

Đmam Mâlik'e malının bir kısmını Allah yolunda (fî sebîlillah) harcamasını vasiyet 

eden bir adamın durumu sorulduğu zaman, "Allah'ın yolu çoktur ama benim hoşuma 

giden onun düşman ile olan savaşta harcanmasıdır" şeklindeki cevabı da mutlak 

                                                 
256 Lebîd burada م�عب الرماح ile  ُِم�ِعُب ا�َِسنَّة yi kastedmektedir. Kafiyeyi uydurma ihtiyacından dolayı 
bunu kullanmıştır. Bununla Âmir b. Mâlik b. Ca’fer b. Kilâb, Abdullah b. el-Husayn b. Yezîd el-
Hârisî ve Evs b. Mâlik el-Cermî’nin üçünü birden kastetmektedir. Bkz. Zebîdî, Muhammed b. 
Muhammed Ebû’l-Feyz, Tâcu’l-arûs, I-XL, Dâru’l-hidâye, IV, 212, (“la’ibe” mad.)  
257 Đstizkâr, II, 374; Diğer bir örnek için bkz. II, 541  
258 Muslim, 1/Đman, 36 (I, 88) 
259 Mu’lim, I, 301 
260 Muvatta', 21/cihad, 1 (I, 443) ; Muslim, 33/imare, 29 (II, 1498) 



64 
 

manada kullanıldığı zaman savaş manasında olduğunu göstermektedir.261 Đstizkâr’da 

gördüğümüz örneklerin birinde de Đbn Abdilber, Hz. Peygamber'in sahabe ile birlikte 

bir sefer dönüşü gece uyuya kalıp sabah namazını kaçırmalarıyla ilgili rivayette262 

geçen 'dönüşünde' ( فلق ) ifadesinin seferden dönüş (rucû') anlamına geldiğini, örneğin 

sefere yeni çıkanın durumuyla ilgili bunun kullanılmadığını belirttikten sonra 

Sahibu'l-ayn'ın (Halil b. Ahmed) bu yöndeki açıklamasını nakletmektedir.263 

Şarihlerin sözünü ettiğimiz yaklaşımlarını gösteren bir diğer örnekte Mâzerî, “Kibir 

hakkın iptali (بطر) ve insanları küçük görmektir” rivayetinde geçen بطر kelimesinin 

Arapların  ذھب دمه بِطرا أو بَطرا  (kanı heder oldu, karşılıksız kaldı) sözündeki anlamda 

kullanıldığını belirttikten sonra Herevî aracılığıyla Asmaî’den, bu kelimenin hayret 

(şaşkınlık) anlamına geldiğini nakletmektedir. Ona göre bu, hak karşısında şaşırıp 

onu hak olarak takdir edememek demektir. Mâzerî ardından Zeccâc’ın da hemen 

hemen aynı şekilde hak karşısında şaşırıp onu kabul etmemek diye açıkladığını 

nakleder.264 Kâdî Đyâz’ın Ummu Atiyye’den gelen şu rivayetteki garib addettiği 

kelimelere yaklaşımında da bunu görüyoruz. O, “Rasûlullah Ramazan ve Kurban 

bayramlarında, genç kızlarla hayızlı kadınları ve cariyeleri (zevatu’l-hudur) na-

mazgaha çıkarmamızı emretti. Ama hayızlı kadınlar namaz(gah)dan biraz uzak 

durur, hayırda ve Müslümanların dualarında hazır bulunurlar, dedi. Ben: ‘Ya 

Rasûlallah! (Bazen) herhangi birimizin örtüsü bulunmuyor’ dedim. Rasûlullah (s.a.) 

de ‘Ona din kardeşi, kendi cilbâblarından birini giydiriversin, buyurdu”265 

rivayetinde geçen ‘cilbâb’ kelimesinin izahına dair nakillerde bulunur. Cilbâb Nadr 

b. Şumeyl'e göre, kadınların başörtülerinden daha kısa ve daha geniş bir örtüdür. 

Kadınlar bununla da başlarını örterler. Kimileri cilbâbın ridâdan daha kısa, fakat 

daha geniş bir örtü olduğunu ve kadınların onunla göğüs ve sırt bölgesini örttüğünü 

söylemişlerdir. Cilbâbın çarşaf gibi bir örtü olduğunu söyleyenler bulunduğu gibi, 

çarşaf ve başörtüsü diyenler de olmuştur.266  

Hadislerdeki garib kelimelerin izahında alanın uzmanlarından yapılan 

alıntılara son bir örnek olarak, Đbnu’l-Arabî’nin “Đçinde fatiha okunmayan her namaz 

                                                 
261 Muntekâ, IV, 318 
262 Muvatta', 1/vukûtu’s-salât, 6 (I, 13) 
263 Đstizkâr, I, 74 
264 Mu’lim, I, 302–303; diğer dilcilerden yaptığı nakilleri görmek için bkz. Mu’lim, III, 124, 125, 286 
265 Muslim, 8 / salât el-Ideyn, 1 (I, 605) 
266 Đkmâlu’l-mu’lim, III, 302 
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noksandır” rivayetindeki “خداج” kelimesini izah edişini zikredebiliriz. O burada 

Hattâbî’nin yukarıdaki görüşlerini naklettikten sonra Đbn Durey’den de benzer şeyler 

nakleder.  Ardından bu kelimenin hadiste namazın ikamesinin tam olgunluğa 

erişemediği anlamına geldiğini belirtir. Sonra bu izahlarının fıkhî bir amaca hizmet 

ettiğini gösteren şu açıklamayı yapar: “Namazın sünnetlerinden biri düşse namaz 

nakıs olur mu diye sorulsa, hayır ona ne nakıs, ne hüdâc, ne de tamamlanmamış 

deriz. Onun nakıslığı ancak farzlardan birinin düşmesiyle gerçekleşir.”267 

Garib kelimelerin anlamlarını izah ederken örneklerini verdiğimiz yöntem 

her fıkhî şerhte değişen oranlarda sergilenmektedir. Sözü edilen yöntemin fıkhî 

şerhlerde gerek yoğunluk gerekse şekil ve içeriğine ilişkin takip edilebilir bir 

değişimi tespit etme imkânı bulunmamaktadır. Bu yöntemin yoğunluğu ve uygulanış 

tarzı daha ziyade şarihlerin kişisel bilgi ve ilgisine göre değişen bir durum arz 

etmektedir. Ayrıca fıkhî şerhlerdeki garib kelimelere yaklaşımın da sadece fıkhî 

gerekçelerle sınırlandırılamayacağı görülmektedir.   

Diğer alanlarda olduğu gibi garibu’l-hadislerin izahında da şerhler bilgi 

mirasından istifade etmektedirler. Kendileri de belli bir uzmanlığa sahip olan bu 

şarihler dilcilerden ve garib kelime uzmanlarından yoğun bir şekilde nakillerde 

bulunmaktadırlar. Bu yönüyle dil eserleri fıkhî şerhlerin önemli kaynaklarından 

birini oluşturmaktadır. 

Rivayetlerin metinlerindeki kelimelerin tahlili özellikle de garib kelimelerin 

anlamının tespiti bu metinlerin anlaşılmasında ilk safhalarından birini ifade 

etmektedir. Bir diğer safha da cümlelerin gramer tahlilidir.   

 

2. Rivayetlerin Metinlerinin Gramer Tahlili 

 
Rivayetin metnini cümlelere, cümleleri de öğelerine ayırarak inceleme 

konusu yapılması şerhlerde uygulanan yöntemlerdendir. Bu yöntemde metnin 

anlamı, cümleler arasındaki ilişkileri hatta cümleyi oluşturan öğeler arasıdaki anlam 

ilişkilerini saptamak suretiyle tespit edilmeye çalışılmaktadır. Başka bir ifadeyle bu, 

cümlelerin yapısını çözümlemek ya da doğrudan cümleleri izah etmek şeklindeki 

çabalardır. Böyle bir yönteme, özellikle cümlenin yapısını çözümleme usulüne fıkhî 

                                                 
267 Âridatu'l-ahvezî, II, 42 
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şerhlerde çok az rastlanmaktadır. Şarihlerimizin bu şekilde hareket ettiklerinde de, 

rivayetin metninin tamamını bu tür bir usulle inceleme konusu yapmadıkları 

görülmektedir. Kısacası fıkhî şerhlerde verilecek örneklerden de anlaşılacağı üzere 

cümlenin gramatik tahlilinde metnin hükme kaynaklık edebilecek bölümlerini 

incelemektedirler.  

Hattâbî’nin Hz. Peygamber'in huzurunda, mehir verecek hiçbir şeyi 

bulunmadığı halde bir kadına talip olan sahabiye söylediği sözle ilgili yaptığı 

açıklama ele aldığımız uygulamanın güzel bir örneğidir. Hz. Peygamber'in  ھازوجتكقد 

 Seni Kur'ân'dan bildiğin şeylere mukabil onunla evlendirdim"268"  بما معك من القران

ifadesini bazılarının, o sahabinin Kur'ân bilgisinden dolayı kadınla mehirsiz 

nikâhlandığı yolunda yanlış te'vîl ettiklerini hatırlattıktan sonra Hattâbî, kendi 

görüşünü hadisteki 'ب' harf-i ceri ile destekleyerek şöyle açıklar: “'بما معك'deki 'ب' 

harfi karşılık içindir. "بعتك ھذا الثوب بدينار" "Bu elbiseyi sana bir dinar bedelle sattım" 

sözünde olduğu gibi. Diğer görüşe göre adamın Kur’an bilgisinden dolayı sahip 

olduğu faziletine binaen evlendirilmişse mehir hibe edilmiş demektir ki, bu ise 

sadece Rasûlullah’a has bir durumdur…”269 Hattâbî bu açıklamalarından Hz. 

Peygamber’in ifadesinin ‘Kur'ân'dan bildiklerini ona öğretmene karşılık evlendirdim’ 

şeklinde olduğu kanaatini izhar etmektedir. Hattâbî söz konusu yaklaşımını, “Allah 

benim için yeryüzünü dürdü de doğusunu ve batısını gördüm. Şüphesiz yakında 

ümmetimin hakimiyeti, benim için dürülen yerlere ulaşacaktır..”270 ( لي  ان هللا زوي

 rivayetini şerh edişinde de (ا¨رض فرايت مشارقھا و مغاربھا وإن ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منھا

sergilemektedir. Rivayette yer alan ‘منھا’daki  ‘من’ harf-i cerrinin fonksiyonu 

üzerinde durarak şu açıklamayı yapar: “Bazıları ‘من’i teb’iz manasına anlayıp 

‘cümlenin başında genel bir kapsam olduğu halde sonunda nasıl teb'îz olur!" diye 

itiraz etmektedirler. Aslında bu, onların düşündükleri gibi değildir. ‘منھا’nın manası 

sadece önceki cümlenin tafsîlidir. Tafsîl ise cümleye mütenakız olmaz ve cümleden 

herhangi bir şeyi iptal etmez."271  

Hattâbî’nin örneklerini verdiğimiz yaklaşımlarından bir diğerini de, 

ailesinin ağlaması ve ölünün azap görmesinden bahseden rivayetle272 ilgili 

                                                 
268 Ebû Dâvûd, 12 / nikah, 30 (II, 586) 
269 Meâlim, III, 181 
270 Ebû Dâvûd, 34 / fiten, 1 (IV, 450) 
271 Meâlim, IV, 312 
272 Ebû Dâvûd, 20 / cenâiz, (IV, 494) 
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izahlarında görmekteyiz. Bazı âlimlerin yorumu olarak takdim ettiği bu 

değerlendirmeye göre, bazı ölülere daha önce işledikleri günahlardan dolayı azap 

edilir ve bu azap ailesinin kendisine ağladığı vakte denk gelir. Tıpkı bu, 'fırtınada 

gittik' مطرنا بنوء( ) yani 'fırtına vardı ve biz bu esnada gittik' demek gibidir. Burada 

ölenin ailesinin ağlaması onun azap görmesine 'sebep' değil, 'hâl' ifade etmektedir ki, 

diğer türlü zaten Kur'an ayetine aykırı düşmektedir.273 

Cümledeki öğelerin anlamsal ilişkilerini saptamaya dayalı anlama ve 

yorumlama örnekleri Meâlim’de nadir olarak görülmektedir. Buna ilaveten, ‘yani’ 

edatı kullanarak ifadelerle ilgili açıklamalarda bulunmanın örnekleri çok daha 

nadirdir. Buna karşılık Endülüs şerhlerinde durum bunun tersinedir. Onlarda, 

cümlelerin anlamını başka türlü ifade etmek şeklindeki örnekler, gramatik 

çözümleme örneklerine göre daha yoğundur. Ancak bütün bu değerlendirme 

tarzlarını genel olarak düşündüğümüzde, bunun Endülüs şerhlerinde çok az 

yoğunlukta olduğu görülmektedir. Belki bunda Kâdî Đyâz’ın Đkmâlu’l-mu’lim’i 

istisna tutulabilir. Kâdî Đyâz'ın yaklaşımlarını örneklemeden önce ondan daha erken 

dönemdeki şarihlerimizin söz konusu yöntemlerini gösteren misaller verelim.  

Bâcî, dilin kullanımını genellikle herhangi bir meseledeki ihtilaf ve hüküm 

farklılığına bağlı olarak gündeme getirmektedir. "Kim malı olan (وله مال) bir köleyi 

satarsa kölenin malı, müşterinin şart koşması dışında, satana aittir"274 rivayetiyle 

ilgili izahlarında bu tavrı ortaya çıkmaktadır. Bâcî, Đmam Mâlik'in görüşüne göre, 

kölenin mal sahibi olabileceğini, onun bu konudaki delilinin de buradaki له lafzıyla 

malın köleye izafe edilmesi olduğunu belirtmektedir. Bâcî'ye göre burada ‘lam’ harfi 

mülkiyet ifade eder. Her ne kadar lam harf-i ceri nisbet etmek, (الولد لزيد - çocuk 

Zeyd'indir), tahsis etmek ( حركة للحجرال  - hareket taşa özgüdür) ve tasarruf ( الو¨ية في

 maldaki velayet filanındır) için de kullanılıyorsa da, mülk ile karineli olarak - المال

geldiği zaman mülkiyet ifade eder. Yukarıdaki ihtimaller mülk ile ilgili bir karinenin 

olmadığı yerler için söz konusudur."275 "Allah, Yahudileri helak etsin; iç yağının 

yenilmesinden nehy olundukları halde onu satıp parasını yediler"276 rivayetinde 

geçen قاتل (helak etsin) lafzına getirdiği açıklama da onun sözünü ettiğimiz 

                                                 
273 Meâlim, I, 264 
274 Muvatta', 31 / buyu’, 2 (II, 611); Buhârî, 42 / şurb ve’l- musâkât, 17 (III, 81) 
275 Muntekâ, VI, 50–51 
276 Muvatta', 49 / sıfâtu'n-nebî, 10 (II, 931); Buhârî, 60 / enbiya, 50 (IV, 145); 34 / buyû', 103 (III, 40) 
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uygulamasını örneklemektedir. Ona göre bu kalıp her ne kadar müşareket için 

kullanılıyorsa da, bazen Arapçada سافر الرجل (adam sefere çıktı) ve  ََعالَْجُت اْلَمِريض 

(hastayı tedavi ettim) örneklerinde olduğu gibi tek bir kişinin fiili için de kullanılır.277  

Gramatik tahlil örneklerine son olarak "Ey Mü'min kadınlar (يا نساء المؤمنات ) 

sizden birisi, komşusu olan başka bir kadını verdiğinden dolayı -bu kızartılmış koyun 

parçası dahi olsa- küçümsemesin"278 rivayetine yaklaşımını ekleyebiliriz. Rivayette 

geçen  يا نساء المؤمنات  ifadesini nidâ-münâda şeklinde okuduğunu belirten Bâcî, 

bazılarının ise sıfat-mevsuf olarak, hem نساء hem de المؤمنات kelimelerini ref olarak 

rivayet ettiklerini belirtmektedir. Bunlar نساء kelimesinin nidânın muzafı olarak 

mansub, المؤمنات kelimesinin de izafetle mecrur okunmasını kabul etmezler. Çünkü 

bunlara göre نساء kelimesi  المؤمنات kelimesine göre daha umumidir. المؤمنات ifadesi,  

 .ifadesinin bir kısmını teşkil etmektedir ve bir şey parçasına izafe olunamaz  نساء

Bâcî ise, bunun caiz olduğunu, övgü için bunun böyle kullanılabileceğini belirtmekte 

ve sözlerine şöyle devam etmektedir: "Bir adamın sahip olduğu kuvvet, cömertlik, 

hilm ve fesahat vasıflarından dolayı methetmek için ھو رجل (o adamdır) veya bir grup 

insanı methetmek için ھم رجال (onlar adamdır) şeklinde kullanılabilir. Burada da 

mü'min kadınlara, sahip oldukları güzel vasıflardan dolayı bu şekilde hitap edilmiştir. 

Rivayetteki bu hitap "Ey faziletli mü'min kadınlar" anlamındadır."279 

Örneklerini verdiğimiz uygulama nadir olarak Mâzerî’de de görülmektedir. 

Örneğin o, “Allah’ın hicabı nur (başka bir rivayette nar)dur. Eğer onu bir açsa 

vechinin nur ve celali (سبحات وجھه) görmesinin ihata ettiği bütün mahlûkatı 

yakardı”280 rivayetiyle ilgili şu açıklamayı yapmaktadır: “Vechuhû” ifadesindeki 

zamir Hâlik’a değil Mahlûk’a râcidir. Çünkü hicâb mahdut cisimler için kullanılan 

‘örtü’ manasındadır. Allah’ın kudreti ise sayılamaz. O ne cisimdir ne mahduttur. 

Hicâb lügatte ‘menetmek’ demektir. Hâcib de insanları emir ile görüşmelerini 

engellediği için bu adı almıştır. Bunun gibi yüzdeki hicâb da bakışların verdiği 

eziyeti engellediği için bu şekilde isimlendirilmiştir. Đnsanın bu dünyada yaratıcıyı 

görmesi engellenmiştir. Bu bakımdan engelleyici şey de hicâb diye 

isimlendirilmiştir.281  

                                                 
277 Muntekâ, IX, 354 
278 Muvatta', 58 / sadaka, 1 (II, 996); 49 /  sıfâtu'n-nebî, 10 (II, 931) 
279 Muntekâ, IX, 507; diğer bir örnek için bkz. Đstizkâr, III, 91 
280 Muslim, 1 / Đman, 79 (I, 161) 
281 Mu’lim, I, 335 
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Âridatu’l-ahvezî’de de bu yöntemin diğer Endülüs şerhlerindeki gibi nadir 

uygulandığını görmekteyiz. Bunlardan biri Hz. Peygamber’in helâya girerken 

okuduğu duada282 geçen “الخبث” kelimesiyle ilgili açıklamalarıdır. Ona göre bu 

kelime, konuşma sırasında muhataba karşı sarfedilirse “hakaret”, itikadî konularda 

kullanılırsa kişinin “küfür ve bozuk itikadı olduğu”, bir yiyecek için kullanılırsa 

“haram” manasına gelmektedir.283 Yine Đbnu’l-Arabî’nin yaklaşımlarına 

verilebilecek diğer bir örnek de mestlerle ilgili şu rivayeti ele alış biçimidir: 

مرنا إذا كنا سفرا ان ¨ ننزع خفافنا ث�ثة أيام ولياليھن إ¨ من جنابة، ولكن يأ) ص(كان رسول هللا

  من غائط وبول ونوم

“Hz. Peygamber yolculuğa çıktığımız zaman bize, mestlerimiz cünüplük 

hali müstesna üç gün üç gece, küçük büyük abdest ve uyku sebebiyle çıkarmamamızı 

emrederdi.”284 Đbnu’l-Arabî bu rivayette üslup bakımından bir problem olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre  لكن edatı, çoğunlukla olumsuz cümleden sonraki istidrâk 

için kullanılır. Oysa burada إ¨ من جنابة ifadesiyle öncesinde bulunan olumsuzluk 

kalktığından cümle olumlu hale gelmiştir. Müspet cümleden sonra لكن edatı 

kullanılarak bir müfred kelimenin istisna yapılması dilbilgisi kurallarına aykırıdır. 

Đbnu’l-Arabî bu açıklamalardan sonra rivayetin dilbilgisi kurallarına uygun şeklinin 

şöyle olması gerektiğini belirtir: 

ان ¨ نمسك خفافنا في السفر مدة ث�ثة ايام و ليالھن لم يرخص فيھن ) ص(نا رسول هللا امر

والنوم غائطاÁمساك عند الجنابة لكن عند البول وال 285  

Fıkhî şerhlerde dilin kullanımına ilişkin izahlarda ayet ve rivayetlerle 

istişhâdda bulunulduğu gibi Arap şiirine de referansta bulunulur. Örneğin, "Oruç bir 

kalkandır, onun için sizden biri oruçlu iken ağzından kötü şey çıkmasın ve cahillik 

 kelimesi üzerinde duran Bâcî, bu kelimenin جھل etmesin…" rivayetinde geçen (جھل)

harfi cer ile müteaddî yapılmadığında ilmin zıddını, harfi cer ile müteaddî 

yapıldığında hilmin zıddını ifade ettiğini belirtmekte ve bunu bir şiirle 

örneklemektedir. 

  ا¨ يجھلن احد علينا          فنجھل فوق جھل الجاھلينا                       

                                                 
282 Tirmizî, 1/tahâret, 4 (I, 10) 
283 Âridatu'l-ahvezî, I, 20 
284 Tirmizî, 1/tahâret, 71 (I, 159) 
285 Âridatu'l-ahvezî, I, 120 
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"Dikkatli olun, kimse bize sert davranmasın, yoksa biz sert davrananlardan 

daha sert davranırız."286  

Diğer bir örnek olarak da yine Bâcî’nin, "Bir adam Rasûlullah'a 'annem 

aniden öldü (افتتلت نفسھا) sanırım konuşabilseydi, tasaddukta bulunacaktı. Onun adına 

sadaka verebilir miyim?' diye sordu, Rasûlullah 'evet' diye cevap verdi"287 şeklindeki 

rivayeti değerlendirme biçimini verebiliriz. Bâcî rivayette geçen افتتلت نفسھا ifadesinin 

aniden ölmek manasına geldiğini, şu şiirle delillendirmektedir:  

 onun ölümü aniydi"288"      و كانت منيته افت�تا

Şarihlerin rivayetlerdeki dilin kullanımını dikkate alan incelemelerinde en 

sık rastlanan yaklaşım, cümlenin anlamını başka kelimelerle ifade etme şeklindedir. 

Meselâ Đbn Abdilber Đstizkâr’ında “Bir adam kardeşine ‘Ey kâfir’ ya da ‘sen kâfirsin’ 

derse bu niteleme, ikisinden birine döner ( بھاباء  ). Eğer nitelenen kâfir değilse 

söyleyene döner” rivayetinde geçen ‘باء بھا’ sözünü ‘yani onun günahını yüklenir’ 

şeklinde doğrudan açıklama getirmekte, ardından da bunun manasını, “küfrünün 

günahını taşıyan bir kâfire ‘ey kâfir denildiğinde’ bunu söyleyene bir sorumluluk 

yoktur. Fasığa ‘ey fasık’ demek de böyledir. Mü’mine ‘ey kâfir’ denilirse bu 

kelimenin günahı söyleyene döner ve o kimse açık bir günahı, büyük bir bühtanı 

yüklenmiş olur. Yoksa bu kişi bundan dolayı kâfir olmaz. Çünkü küfür imanın 

kendisiyle vücut bulduğu şeyi terk etmekle ortaya çıkar” şeklinde açıklamaktadır.289 

Fıkhî şerhler içinde bu yaklaşımı en fazla Kâdî Đyâz’ın sergilediğini belirtmek 

gerekir. Mal biriktirenleri cehennem ateşinde kızdırılan taşlarla müjdele!.. Bu taşlar 

onların her birinin memeleri ucuna konacak, ta kürek kemiklerinden çıkacak; kürek 

kemiği üzerine konacak, memeleri ucundan çıkacak (böylece) çalkalanıp duracaklar 

يتزلزل  şeklindeki rivayette geçen  ”(يتزلزل)  kelimesinin iki zây ile yazılıp ‘hareket 

ederler’ anlamına geldiğini belirtmesi bunlardan biridir. O bazılarının, bu hareketin, 

etlerin pişmesinden kaynaklandığı şeklinde bir anlayışa sahip olduklarını nakleder. 

Buna göre sanki taş ateşte çok kalmaktan dolayı yanan ete ulaşmaktadır. Kâdî Đyâz 

ise gerçekte taşın hareket ettiğini, hadiste de geçtiği gibi kürek kemiğinden meme 

                                                 
286 Muntekâ, III, 86 
287 Muvatta', 36/akdiye, 41 (II, 760) 
288 Muntekâ, VIII, 73 
289 Đstizkâr, VIII, 549 
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uçlarına kadar ulaştığının anlaşılması gerektiğini belirtir.290 Yine aynı rivayette geçen 

 ”ifadesini de “yani onlara gel ve sahip olduklarından iste مالك ¨ تعتريھم وتصيب منھم

şeklinde izah eder.291 

Cümlelerde kastedileni, başka kelimelerle yeniden ifade etmek şeklindeki 

usul, Fıkhî şerhlerde, ele aldığımız tasavvufî şerh (Behcetu’n-nüfûs) ile zengin 

içerikli şerhlere nazaran daha az yoğunluktadır. Fıkhî şerhlerdeki genel yaklaşım, 

cümleleri yeniden izah etmek yerine fıkhî hüküm çıkarmak şeklindedir. Cümlelerin 

ardından ‘delilun fîhi..’ ya da ‘yedullu alâ...’292 diye başlayan ifadelere sık rastlamak 

mümkündür. 

Ele aldığımız şerhlerde rivayetlerin, dilin kullanımı üzerinden 

değerlendirilmesinin –zengin içerikli şerhler göz önüne alındığında- az oluduğu 

söylenebilir. Rivayetlerde dilin kullanımına ilişkin örneklerde, rivayetlerin 

metinlerinin tarihlerini göz ardı eden bir değerlendirme söz konusudur. Şarihler 

metinlerin bir takım tasarruflarla önlerine geldiğini kuşkusuz bilmektedirler. Ancak 

Hz. Peygamber’in muradını tespit etmek için eldeki tek vasıtanın metin olması, 

muhtemelen onları böyle bir yönteme başvurmaya sevk etmektedir. 

Rivayetlerin metinlerinin içerik tahlili sadece metinde geçen kelimelerin 

incelenmesi ve cümlelerin gramatik çözümlemesi ile tamamlanabilecek bir safha 

mıdır? Đnceleme konusu yaptığımız fıkhî şerhlerde içerik tahlilinin daha geniş 

boyutlarının olduğu görülmektedir.   

 

3. Metin Đçi ve Dışı Bilgilerden Yararlanma 

Şarihler içerik tahlilinde metnin sınırları içerisinde kalıp kalmama 

noktasında muhtelif yaklaşımlar sergilemektedirler. Metnin anlamı tespit edilirken, 

kimi zaman rivayetteki olayın özel bağlamına ya da rivayetin varit olduğu dönemin 

genel karakterine işaret edilmektedir. Bazen de metinde görünmeyen bu bilgilere 

müracaat etmeden, metnin sunduğu imkânlarla yetinilmektedir. Đncelediğimiz fıkhî 

şerhlerde hem metin içi hem de metin dışı bilgilerden yararlanma şeklinde her iki 

yöntemin örnekleri de mevcuttur. Örneklerden hareketle bu yöntemlerin kullanıldığı 

                                                 
290 Đkmâlu’l-mu’lim, III, 506 
291 Đkmâlu’l-mu’lim, III, 507 
292 Meselâ bkz. Đstizkâr, V, 164 
 



72 
 

metinleri kategorize etmek bir hayli zor görünmektedir. Kısacası ne tür metinlerde 

harici bilgilere müracaat ediyorlar ve ne tür metinlerde metnin sunduğu bilgilerle 

yetiniyorlar şeklindeki bir soruya cevap bulmak zordur. Ancak genel tutumları 

bakımından, şarihler için asıl olanın metin içi bilgilere dayanmak olduğu şeklinde 

genel bir yargıda bulunmak mümkündür. 'Müfesser rivayetin mücmel olandan evlâ' 

görülmesi293 bir bakıma bütün çözümlerin mümkün olduğunca metin çerçevesinde 

bulunması gerektiği anlayışına işaret etmektedir. Hattâbî'nin, "Şüphesiz ölü ailesinin 

ağlamasından dolayı azap görür" şeklindeki Đbn Ömer'in haberini Hz. Aişe'nin 

"Rasûlullah bir Yahudî’nin kabrine uğramış ve 'sahibi azap görüyor, ailesi ise 

ağlıyor' demişti" şeklinde düzeltmesi ve ardından da 'Kimse kimsenin günahını 

yüklenmez'294 ayetini okuduğundan bahseden rivayete yaklaşımında her iki yöntemi 

de nasıl kullandığını görmekteyiz. Hz. Aişe'nin haberinin daha müfesser olmasından 

dolayı makbul olabileceğini belirten Hattâbî, Đbn Ömer'in haberinin de yukarıdaki 

ayete muhalif olmayacak bir şekilde sahih olabileceğini söyler. Şöyle ki, onlar 

ailelerine ağlamayı ve feryat figan eylemeyi vasiyet ediyorlardı. Bu bilinen bir 

adetleriydi ve şiirlerinde de işlenmekteydi. Tarafa'nın şu şiirinde de bunun bir örneği 

vardır:  

“Öldüğümde feryat figan eyle             bağrını parçala Ey Ümmü Ma'bed” 

Hattâbî ilk olarak müfesser rivayetin tercih edilmesi gerektiğini 

bildirmektedir. Elbette bu, olayı metin dışında herhangi bir bilgiye ihtiyaç 

bırakmadan anlamayı temin etmesindendir. Ardından diğer muhtemel manalara işaret 

eden Hattâbî burada rivayete yaklaşımında metin dışı unsura başvurmakta ve bunu 

desteklemek için de şiir ile istişhâdda bulunmaktadır. Onun burada vurguladığı şey, 

ölen kişinin sağlığında yaptığı bir işten dolayı azap görüyor olmasıdır. Bunu da 'kim 

güzel bir adet ortaya koyarsa…kim de kötü bir adete öncülük ederse onun ve 

sonrakilerin yaptıklarının günahını yüklenir'295 rivayetiyle desteklemektedir.296 Bu 

örnekte Hattâbî'nin gerek metin içi gerekse metin dışı bilgilere başvurmasında 

metnin anlamını açığa çıkarmaktan başka bir gaye gütmediği görülmektedir.  

Hattâbî’nin aynı amaca dönük bir başka uygulamasını, Hz. Peygamber’in, 

Sa’d b. Ubâde’yi hasta yatağında ziyaretinden bahseden rivayeti ele alışında 
                                                 
293 Bkz. Meâlim, I, 264; Ârizatu'l-ahvezî, II, 42 
294 6 / En'âm, 164 
295 Muslim, 12/Zekât, 20 (I, 705) 
296 Meâlim, I, 264 
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görmekteyiz. Abdullah b. Ömer’in anlattığına göre, “Nebi (s.a.) Sa’d’ın yanına 

girince, onu bürünmüş olarak (في غاشية) buldu. Bunun üzerine “o öldü mü?” diye 

sordu. Hayır, dediler. Rasûlullah ağlamaya başladı, bunu gören topluluk da 

ağladı.”297 Hattâbî rivayette geçen في غاشية ifadesinden muhtemel iki manada 

anlaşılabileceğini söyler. Bunlardan birincisi, Sa’d’ın çevresine toplanıp onu kapatan 

topluluk, ikincisi ise çektiği ağrının sıkıntısının Sa’d’ın üzerine çökmüş oluşudur. 

Hattâbî’ye göre, bu muhtemel iki manadan ikincisi doğrudur. Çünkü ifadenin 

devamında Hz. Peygamber “o öldü mü?” diye sormaktadır. 

Bu örnekte Hattâbî  في غاشية ifadesinden anlaşılabilecek iki muhtemel 

manadan birini tercih ederken, söz konusu ifadenin kendinden sonraki ifadeyle olan 

anlam ilişkisinden yararlanmaktadır.298 

Sadece metin içi bilgileri kullanarak sırf metin anlamının açığa çıkarılmasını 

amaçlayan bir başka örnek, Đbn Abdilberr'in Đbn Abbâs'tan gelen şu rivayeti şerh 

edişinde görülmektedir. 

“Bir adam Mekke’ye yürümeyi adamıştı. Fakat yorulduğunda bineğine bindi. (Buna 

karşılık) gelecek yıl bindiği mesafeyi yürüdü, yürüdüğü mesafede de bindi ve (ayrıca) bir 

kurban kesti.”299  

Đbn Abdilber metinde yer alan ‘gelecek yıl’ (عام قابل) ifadesinden bahsi geçen 

adamın umre yapmayı değil haccetmeyi adadığını çıkarmaktadır. Ona göre bu olay 

umrede olsaydı, umre gelecek yıla tehir edilmezdi, çünkü o hac günleri hariç her 

zaman kaza edilebilir.300 Burada şârih anlama, metinde var olan bir bilgiyi önceki 

bilgisiyle irtibatlandırarak ulaşmaktadır. Şimdi vereceğimiz örnekte ise Đbn Abdilber 

böyle bir imkândan mahrum görünüyor. 

Ebû Hureyre’den gelen bir rivayet şöyledir: “Rasûlullah ile karşılaştım, o  “قل ھو هللا احد” 

suresini okuyan bir adamı işitti ve 'bunun üzerine vacip oldu’ dedi. ‘Nedir o Ya Rasulallah’ 

diye sordum. ‘Cennet’ diye cevap verdi…”301  

Đbn Abdilber, sözü edilen adama cennetin, diğer iyi amelleriyle beraber o 

sureyi tilavetinden dolayı vacip olduğu şeklinde anlaşılabileceği gibi, bunun sadece o 

adama has bir durum olduğunun da düşünülebileceğini belirtmektedir.302 Onun 

                                                 
297 Buhârî, 2 / cenâiz, 45 (II, 85) 
298 Hattâbî, A’lâmu’l-hadîs fî şerhi sahîhi’l-Buhârî, I-IV, Đhyâu’t-turâsi’l-Đslâmî trs., I, 692-693  
299 Beyhakî, Sunen, X, 81  
300 Đstizkâr, V, 175 
301 Muvatta', 15 / Kur’an, 6 (I, 208) 
302 Đstizkâr, II, 514 
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burada adamın kim olduğu, bu sureyi nerede okuduğu gibi metinde cevabı olmayan 

soruları sormadan sadece metnin sunduğu bilgiyi kullandığını görmekteyiz. Hatta 

metinde açıkça olmayan yerlerde tahminde bulunmaktadır. Bu ise adamın ihlâs 

suresini okumakla birlikte diğer iyi amellere de sahip oluşudur. Adamın iyi amelli 

olduğuna dair hiçbir işaret yokken şarih böyle bir tahminde bulunmaktadır. Bu 

yorumda, sadece ihlâs suresinin okunmasıyla cennetin kazanılamayacağı genel 

anlayışıyla hareket edildiğini de sezinlemek zor değildir.  

Benzer bir yoruma Đbnu'l-Arabî'nin "Hz. Peygamber (s.a.) Muâz b. Cebel’i 

Yemen’e gönderirken şöyle demişti…”303 rivayetini şerh edişinde de şahit 

olmaktayız. Ona göre bu rivayet vitir namazının vacip olmadığına delildir. Çünkü 

Hz. Peygamber (s.a.) Muâz b. Cebel’i risaletinin son zamanlarında göndermişti. 

Şayet vitir namazı vacip olsaydı beş vakit namaz ile beraber emredilirdi. O bu sonuca 

metin içi bilgilerden yararlanarak ulaşmış gibi görünse de, burada gerçek olan şu ki, 

onun zaten bu konuda hali hazırda bir anlayışı vardır ve bunu teyit etmeye böyle bir 

yöntem kâfidir.  

Mâzerî’nin bu çerçevede değerlendirilebilecek bir yorumunu, Đbn Ömer’in, 

hadis nakleden birine müdahalesine ilişkin yaptığı değerlendirmede görmekteyiz. Bu 

rivayette Đbn Ömer o kişiyi hac ve orucun sıralamasına riayet etmesi yönünde 

uyarmaktadır.304 Mâzerî bununla ilgili olarak Đbn Ömer'in mana rivayetini tasvip 

etmemesi ihtimaline işaret etmekte ve lafızların tertibinin önemi ile bunun fıkhî 

hükümlere etkisine dikkat çekmektedir. Ona göre örneğin vasiyet edilen malın üçte 

birinden yerine getirilecekler arasında fidye vermek hacdaki hedy kurbanına 

öncelenecektir. Çünkü hadisteki sıralama buna işaret etmektedir.305 

Salt anlamayı temin için kimi zaman metin dışı bilgiler de devreye 

sokulabilmektedir.  Đbn Abdilberr’in, "Zamanın kötülüğü!" demeyin. Zira zaman(a 

nisbet edilen şeyi yapan) Allah'tır"306 rivayetiyle ilgili yaptığı şu açıklama salt 

anlama amacına yönelik olarak metin dışı bilgilerin nasıl kullanıldığını 

örneklemektedir. Hattâbî'de307 de hemen hemen aynısını gördüğümüz bu açıklamada 

Đbn Abdilber şöyle der: 

                                                 
303 Tirmizî, 5/zekât, 6 (III, 21) 
304 Muslim, 1/iman, 5 (I, 45) 
305 Mu’lim, I, 281 
306 Muvatta’, 65/kelâm, 1 (II, 984) 
307 Bkz. Meâlim, IV, 147 
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"Âlimlere göre bu hadis, cahiliye Araplarının mallarına ve canlarına gelen musibetlerden 

dolayı dehri zem edici ve ona sövücü sözlerinden nehy etmek için varit olmuştur. Onlar 

bütün bunları dehre izafe ediyorlar ve bunları yapana sövüyorlardı. Bu durumda, gerçek fail 

olan Allah'a sövmüş gibi olunduğu için Allah'ı tenzih amacıyla bu yasaklama gelmiştir."  

Đbn Abdilber bu açıklamadan sonra Đmriu'l-Kays'ın, söz konusu cahiliye 

anlayışını yansıtan şu beytini nakleder: 

                                               وليس على شيء قويم بمستمر... أ¨ إنما ذا الدھر يوم وليلة 

“Değil mi ki şu dehr gündüz ve gecedir      mevcudiyeti vâr olan üzerinde daimi değildir”308  

(yani dehr içinde varlık bulan şeyler daimî değildir. Dehrin daimî olmaması, onunla birlikte 

var olan şeylerin yok oluşlarından dolayı birlikteliğin daimi olmamasındandır) 

Benzer izahları Bâcî’de de görmekteyiz. O, kocasının boşadığı Fatıma bint 

Kays'ın, Üsame b. Zeyd'le evlenmeye başta sıcak bakmamasını,309 Arapların 

kendilerini mevaliden üstün gördükleri için onlarla evlenmeyi hoş görmemesine 

bağlamaktadır. Hz. Peygamber'in ısrarcı olmasını da bu evlilikte bir maslahatın 

olduğunu bilmesi ve Kureyşlilerin mevali olanlarla evlenmesinin cevazını bildirmek 

istemesiyle açıklamaktadır.310 Onun söz konusu izahlarının diğer bir örneği de, Hz. 

Aişe'nin "Ben (geceleri) Rasûlullah (s.a.)'in önünde yatar, ayaklarım da onun 

kıblesinde olurdu. O, secdeye gittiği zaman, eliyle bana dokunur, ben de ayaklarımı 

çekerdim, kalktığı zaman da geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yanmazdı"311 

sözüyle ilgili olarak yaptığı izahtır. Bâcî, Hz. Aişe’nin yatağının kıbleden kuzeye 

doğru bir konumda bulunduğunu ve ayaklarının Hz. Peygamber'in secde ettiği yere 

kadar uzandığını belirtmektedir.312 

Şarihlerin salt anlama amaçlı hareket ettiklerinde her iki yöntemi de 

kullandıkları görülmektedir. "Zaman, Allah'ın göklerle yeri yarattığı gündeki 

durumuna dönmüştür..." ifadesiyle ilgili Mâzerî’nin yaptığı şu açıklama bunun güzel 

bir örneğidir.  

“Araplar ayların tahrîmi hususunda Đbrahim’in (a.s.) dinine tabi olurlardı. Savaşmaları 

gerektiğinde o ayın haramlık vasfını sonraki aya tehir ederlerdi. Bu şekilde bir ayı diğerine 

tehir ettiklerinden dolayı aylar karışmıştı. Nebî (a.s.)’ın haccı onların Zilhicceyi haram 

kıldıkları seneye tesadüf etmişti. Đşte Nebî (a.s.) bu münasebetle, onların zamanı 

döndürmelerinin Allah’ın göklerle yeri yarattığı gün verdiği hükme tesadüf ettiğini haber 

                                                 
308 Đstizkâr, VIII, 551 
309 Muvatta', talâk, 67 (II, 580) 
310 Muntekâ, V, 391 
311 Muvatta', salâtu'l-leyl, 2 (I, 117) 
312 Muntekâ, II, 154 
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vermiştir. Kimilerine göre de, Araplar iki sene zilka’dede iki sene de zilhiccede hac 

yaparlardı. Ebû Bekir’in haccı zilka’deye, Nebî (as)’ınki de zilhicceye tesadüf etmişti. Đşte 

bundan dolayı Nebî (a.s.) kaydırılan ayın asıl haline denk gelmesine işaret etmiştir.”313 

Mazerî, aynı rivayette geçen ‘Mudar’ın recebi’ (رجب مضر) ifadesini de 

“Rebî’a Recebi Ramazan kabul eder, Mudar ise maruf olan yerinde sayardı.  Bundan 

dolayı Hz. Peygamber Recebi onlara nispet etmiştir. Bununla birlikte Mudar Receb 

ayına diğer kabilelerden daha fazla saygı gösterdiği için onlara izafe ettiğini 

söyleyenler de olmuştur” şeklinde açıklamaktadır. Mazerî bu son görüşün, metinde 

fazladan bir açıklama olarak yer alan ve nesî’ olmadığını bildiren ‘o ay ki, iki cumâd 

(cemâziyelevvel ve cemâziyelâhir) ve şa’bân aylarının arasındadır’ ifadesiyle teyit 

edildiğini belirtir.314 Bu son açıklamasında onun metin içi bilgilerle yetindiğine şahit 

olmaktayız. 

Şarihlerin metinlerin sonraki dönemlerle irtibatının kopmamasına azami 

özen gösterdikleri bilinmektedir. Şerh faaliyeti haddizatında metnin başka zaman 

dilimlerinde de anlaşılır tutulmasıdır. Metnin tarihinin gereğinden fazla vurgulanması 

onun sonraki dönemlerle irtibatının kopması riskini taşır. Metnin sonraki dönemlerle 

irtibatının koparılmaması esasına göre hareket edildiği için metnin tahlilini sadece 

metin içi bilgilere dayalı olarak sınırlamak öncelenmektedir. Örneğin “Bir kimsenin 

içinin irinle dolması şiirle dolmasından daha hayırlıdır”315 rivayetinin şerhinde 

Mazerî, Ebû Ubeyd kanalıyla bazı kimselerin ‘şiir dolmasından daha hayırlıdır’ 

sözündeki şiiri Nebî (a.s.)’ı hicveden şiir olarak anladıklarını ama kendisinin bu 

görüşte olmadığını belirtmektedir. Ona göre Nebî (a.s.)’ı hicvetmek, yarım beyitle de 

olsa küfürdür. Bu hadisten, kalbi şiirle doldurmayı anlamak gerekir. Burada 

vurgulanan şey, hangi şiir olursa olsun kalbin Kur’an ve Allah’ı zikirden alıkoyacak 

kadar çok şiirle meşgul olmasıdır. Ama Kur’an ve ilim kalpte daha fazla yer 

tutuyorsa bu kalbin içi şiirle doldurulmuş değildir.316 Burada Mazerî şiirin 

kötülenmesindeki asıl sebebin hiciv olduğunu vurgulamaktan kaçınmakta ve daha 

genel bir sebebe bağlamaktadır. Çünkü hicivle sınırlama, metnin müdahale edeceği 

alanı daraltmaktadır. 

                                                 
313 Mu’lim, II, 381 
314 Mu’lim, II, 381 
315 Muslim, 41/şi’r, 7 (II, 1769) 
316 Mu’lim, III, 196   
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Şarihlerin bazen de metinden doğrudan çıkarımlarda bulundukları vakidir. 

Metin merkezli bir okuyuş olan bu tavır hemen hemen bütün şarihlerde 

görülmektedir. Ele aldığımız şarihlerden en fazla Đbn Ebî Cemre'de görülen bu 

yaklaşım fıkhî şerhlerde diğerlerine oranla daha azdır. Burada vereceğimiz iki 

örnekten ilki Đbn Abdilberr'e aittir. O, Hz. Peygamber'in sahabe ile birlikte bir sefer 

dönüşü gece uyuya kalıp sabah namazını kaçırmalarıyla ilgili rivayete317 dayanarak, 

imamın bizzat kendisinin gazvelere çıkmasının aynı şekilde seriyyeler 

göndermesinin de sünnet olduğunu belirtmektedir.318 Yine aynı rivayetteki Hz. 

Peygamber'in askerlerini gece boyunca yürütmesinden gece binek üzerinde yol kat 

etmenin mubahlığı hükmünü çıkarmaktadır.319 Đbnu'l-Arabî de Hz. Peygamber ile 

Hz. Hasan ve Hüseyin’in aynı bineğe bindiklerinden bahseden rivayetin320 şerhinde, 

ihtiyaç halinde bineğin üzerinde durulabileceğini zira Hz. Peygamber’in Arafat’da 

hayvanın üzerinde vakfe yaptığını belirtir.321 

Şarihlerin metin tahlilini hangi durumlarda metin içi bilgilerle sınırladıkları 

ve hangi durumlarda metin dışı bilgileri işe koştuklarının tespiti zor görünmektedir. 

Genel anlayışlarını teyit eden sonuca ulaştırdığı sürece şarihlerin her iki yöntemden 

uygun olanını kullandıkları belirtilmelidir. Bununla birlikte asıl olanın metin içi 

bilgilerden yararlanma ve onlarla sınırlama şeklinde bir yöntemin uygulandığı 

söylenebilir. Müfesser rivayetin mücmel olana tercih edilmesi ve sebebin 

hususîliğinin hükmün umumîliğine engel teşkil etmeyeceği anlayışına uygun bir 

şekilde metni merkeze alan bir yaklaşım içerisinde olunmuştur. Dilin tabiatı gereği 

genellemeci ve umumî anlamlar üretmek için çok elverişli bir zemin oluşu şarihlere 

böyle bir imkân sağlamıştır. Metinler böylece tarihi birer veri olmanın ötesine 

taşınmış olurlar. 

Metin dışı bilgilerden yararlanma çoğunlukla diğer metinlere müracaat 

etmeyi gerektirmektedir. Şarihler sadece bu metinlerin sundukları bilgilerden değil, 

bazen de onların, şerh edilen rivayetle benzer olan üslup ve muhtevalarından istifade 

etmektedirler.  

 

                                                 
317 Muvatta', 1/vukûtu’s-salât, 6 (I, 13) 
318 Đstizkâr, I, 74 
319 Đstizkâr, I, 75 
320 Tirmizî, 41/edeb, 27 (V, 100) 
321 Ârizatu'l-ahvezî, X, 168 
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4. Üslup ve Muhteva Benzerliğinden Yararlanma 

Üslup ve muhteva benzerliğini esas alan bu yöntemde özellikle ayetlerden, 

diğer rivayetler metinlerinden ve Arap şiirlerinden yardım alınmaktadır. gerek üslup 

ve gerekse içerik benzerliği bakımından faydalanılmaktadır. Uygulanan bu yöntem 

temelde rivayetlerin işaret edilen metinlerle ortak üslup ve içeriğe sahip olduğunu 

varsaymaktadır. Hatta rivayetler arasındaki üslup ve muhteva benzerliğine dayalı 

uygulama, onların her birinin farklı bağlamlarda varit olduğunun ve farklı 

tasarruflara maruz kaldığının göz ardı edildiğini ihsas ettirmektedir. Bu yaklaşımda 

muhteva benzerliğini esas alma kuşkusuz üslup benzerliğini esas alan yaklaşıma göre 

daha az riskler taşımaktadır. Ayet-hadis, hadis-hadis arasındaki ortak üsluba dayalı 

bir yöntemin sağlıklı işletilmesinin önünde, hadislerin lafızları üzerindeki râvi 

tasarrufları önemli bir engeldir. Zira hadisler çoğunlukla mana ile rivayet edilmiştir. 

Şerhlerde muhteva benzerliğine dayalı değerlendirmeler, ortak üsluba dayalı 

değerlendirmelerden kıyaslanamayacak kadar çoktur. Muhteva benzerliğine dayalı 

değerlendirmelerde, farklı bağlamlarda ortaya çıkmış ve farklı oluşum süreçlerinden 

geçmiş metinlerin birbirine şahit getirilmesi de ciddi problemler taşımaktadır. Ancak 

bu durum şarihler açısından bir engel olarak görülmemiştir. Zira metinlerle ilgili 

tarih üstü algısına sahip oldukları için, onlar için metinlerin özel şartları aralarında 

benzerlik kurmaya engel teşkil etmemiştir. 

 

a. Ayetle Đstişhâd 

Üslup ve konu benzerliğini esas alan bu yöntemde sık sık ayetlere müracaat 

edildiği görülmektedir. Üslup benzerliğinden dolayı ayetlerle istişhâdda bulunma 

muhteva benzerliğine dayalı istişhaddan daha az görülür. Hattâbî’nin  “Mü’minin 

niyeti amelinde daha hayırlıdır” rivayetini değerlendirirken “Kadir gecesi bin aydan 

daha hayırlıdır”322 ayetinin üslûbundan faydalanması bunun güzel bir örneğidir. Ona 

göre bu ayet ‘Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha 

hayırlıdır’ demek olduğu gibi, ‘mü’minin niyeti, niyetsiz amelden daha hayırlıdır’ 

anlamına gelmektedir.323 Kâdî Đyâz’ın “Mirasçılarım ne bir dinar ne bir dirhem 

paylaşır. Kadınlarımın nafakasından ve elimin altında olanların ihtiyaçlarından arta 
                                                 
322 97/Kadir, 3 
323 Â’lâm, II, 941 
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kalan sadakadır”324 rivayetine yaklaşımı da diğer bir örnek olarak zikredilebilir. Kâdî 

Đyâz’a göre rivayette geçen ‘ne bir dinar ne bir dirhem’ ifadesi, daha fazlasıyla ilgili 

bir tembih olup, en düşükten en yukarıya, azdan çoğa kadar hepsini kapsayan bir 

ifadedir. Bu, tıpkı “…(Ehl-i kitapta) öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet 

bıraksan, tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez”325, “Kim zerre kadar hayır 

işlerse onu bulacak”326 ayetlerindeki kullanım gibidir.327 Aynı şarihin “Namazı 

serinliğe tehir edin” (أبردوا عن الص�ة)  ifadesine yaptığı yorum da bunu örnektir. Kâdî 

Đyâz  الص�ةعن  ifadesinin bazı rivayetlerde geldiği gibi  anlamında kullanıldığını  بالص�ة

belirtmektedir. رميت عن القوس (yay ile ok attım) ifadesinde olduğu gibi  عن harfinin 

kimi zaman ب anlamına geldiğine, bazen de ب harfinin  عن harfinin yerine 

kullanıldığına işaret etmekte ve bunu فاسئل به خبيرا (bir bilenden sor)328 ayetiyle 

delillendirmektedir.329  

Muhteva benzerliğinden dolayı ayetlere işaret etme usulü fıkhî şerhlerden 

Hattâbî'ye ait Meâlim ve Â'lâm'da yoğun olarak görülür. Hattâbî’nin şu rivayete 

getirdiği yorumunda bunun bir örneğini görmekteyiz: 

Uveymir b. Eşkar el-Aclânî, Asım b. Adiyy'e: ‘Ey Âsım, karısını bir erkekle 

yakalayan adam hakkında görüşün nedir? O, onu (zaniyi) öldürecek, siz de onu mu 

öldüreceksiniz,  yoksa nasıl hareket edecek? Bunu benim için Rasûlullah (s.a.)'e 

soruver’ dedi. Asım da bunu Rasûlullah (s.a.)'e sorunca, Rasûlullah (sav) bu 

suallerden hoşlanmadı ve bu şekilde sorular sormayı ayıpladı. Hatta Rasûlullah 

(s.a.)'den işittikleri Asım'ın ağrına gitti. Asım evine dönünce Uveymir onun yanına 

gelip: ‘Rasûlullah (s.a.) sana ne cevap verdi?’ diye sordu. Âsım da: ‘Rasûlllah (s.a.) 

sorduğum meseleden hoşlanmadı’ deyince Uveymir: ‘Allah'a yemîn olsun ki bunu 

ona sormaktan vazgeçmeyeceğim’ karşılığını verdi. Derken Uveymir kalkıp halk 

arasında bulunan Rasûlullah (s.a.)'in yanına geldi ve ‘Ey Allah'ın Rasûlü ne 

buyurursun, bir adam karısının yanında birini bulursa, onu öldürür siz de kendisini 

mi öldürürsünüz, yoksa ne yapar?’ diye sordu. Bunun üzerine Rasûlullah "Senin ve 

                                                 
324 Muslim, vasiyet, 5 (II, 1256) 
325 3/Âl-i Đmrân, 75 
326 99 / Zilzâl, 7   
327 Đkmâlu’l-mu’lim, VI, 90 
328 25/Furkân, 59 
329 Đkmâlu’l-mu’lim, II, 581 
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hanımın hakkında Kur'an ayeti indirildi git hanımını getir" buyurdu. Sehl dedi ki: 

"Ben halk ile birlikte Rasûlullah (s.a.)'in yanında iken onlar da lânetleştiler…"330 

Hattâbî, “Bu rivayette Hz. Peygamber, soranın ihtiyacı olmadığı bir şeyi 

sormasından dolayı sorudan hoşlanmamış ve sorulmasını ayıplamıştır. Âsım kendisi 

ile ilgili değil de başkası adına sormasıyla ilişkili olarak Rasûlullah kusurların 

örtülmesini tercih ettiği ve haramların ortaya çıkarılmasını hoş görmediği için 

rahatsızlığını izhar etmiştir” dedikten sonra sırf ayetlere dayalı olarak meseleyi şöyle 

izah etmektedir: 

“Bu meselenin Allah’ın Kitabında iki şekilde ele alındığını görüyoruz. Birincisi, ihtiyaç 

duyulan dinî konuların açıklanması ve öğrenilmesine yönelik sorular. Diğeri ise Hz. 

Peygamber’i zorlama ve onunla inatlaşma amaçlı sorulardır. Bunlardan Allah ilkini mubah 

kılmış, sorulmasını emretmiş ve cevaplamıştır. Bununla ilgili de şöyle buyurur: 

“Bilmiyorsanız bilenlere sorun”331 

“Sana indirdiğimizden şüphede isen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor.”332 

Musa ve Hızır kıssasında da şöyle buyurur: “O da: o halde bana uyacaksan, ben sana 

anlatmadıkça herhangi bir şey hakkında bana soru sormayacaksın, dedi.”333 

“Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu 

gizlemeyeceksiniz” diyerek söz almıştır...”334 Bu ayet ilimden bir şey sorana cevap 

vermeyi, sorulan şeyin cevabını gizlemeyip açıklamayı vacip kılmaktadır. Rasûlullah da 

bununla ilgili “kim kendisine bir ilimden bir şey sorulur da onu gizlerse (ahirette) ateşten 

bir gem vurulur” buyurmuştur. 

Allah şöyle buyurur: 

“Sana hilal şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki: Onlar, insanlar ve özellikle hac için 

vakit ölçüleridir...”335 

“Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: o bir rahatsızlıktır...”336 

“Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve Peygamber’e aittir...”337 

Đkinci tür sorularla ilgili olarak da şöyle buyurur: 

“Sana ruhun ne olduğunu soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrinden ibarettir…”338 

“Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sen onu nerden bilip bildireceksin! 

Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir.”339 

                                                 
330 Ebû Dâvûd, 13 / talâk, 26 (II, 679) 
331 16/Nahl, 43 
332 10/Yunus, 94 
333 18/Kehf, 70 
334 3/Âl-i Đmrân, 187 
335 2/Bakara, 189 
336 2/Bakara, 222 
337 8 / Enfâl, 1 
338 17 / Đsrâ, 85 
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Bu ayetlerden başka Allah, Đsrâiloğullarının işi zorlaştırma gayesiyle ve ihtiyaçları olmadığı 

halde (kurbanlık sığır ile ilgili) sordukları soruyu da ayıpladı. Zaten daha önce bunu yeteri 

kadar açıklamıştı. Bu türden sorular hoş görülmemiştir. Bu sorular karşısında sükût olursa 

bu sadece soru soranı azarlamak ve men etmek içindir. Şayet cevap verilirse, o da ceza ve 

ağır konuşmak içindir.”340 

Muhteva benzerliğinden dolayı ayetlerle istişhad yöntemi, Endülüs 

şerhlerinde Hattâbî'ninkilere nispetle daha az görülür. Bu yaklaşımların bir örneği, 

Bâcî’nin "Ben bir beşerim. Huzurumda muhakeme oluyorsunuz. Olabilir ki bir 

kısmınız delillerini daha iyi dile getirebilir ve ben de bundan dolayı onun lehine 

hükmederim. Kardeşi hakkında herhangi bir şeyi lehine hükmettiğim kimse onu 

kardeşinden katiyen almasın. Zira ben ona cehennem ateşinden bir parça 

kesmişimdir"341 rivayetini şerh edişinde de mevcuttur. Bâcî, Rasûlullah (s.a.)'ın kendi 

döneminin hâkimi, ümmetinin imamı ve din ve dünya işlerinde ümmetinin öncüsü 

olduğunu, o veya onun tayin ettiği kimselerden başkasının insanlar arasında hüküm 

vermesinin caiz olmadığını belirtmekte ve ardından da bu yorumunu şu ayetlerle 

desteklemektedir. "Hayır, Rabbine and olsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni 

hakem tayin edip, sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan 

tamamen kabul etmedikçe inanmış olamazlar."342 Sözünü ettiğimiz yöntemi yine 

Bâcî’nin "Allah, birbirini öldürüp ikisi de cennete giren iki kişiye güler. Bunlardan 

birisi, Allah yolunda savaşır, sonra şehit olur. Allah, onu öldüren katilin tevbesini 

kabul eder, O da Allah yolunda savaşır ve sonunda şehit olur”343 rivayetini 

yorumlayışında da görmekteyiz. Rivayette geçen tevbenin küfürden tevbe olduğu 

ihtimalini kabul eden Bâcî, küfürden tevbe etmenin küfür halinde işlenen bütün 

günahları affettirdiğini şu ayetle açıklamaktadır: "Allah kötülüğü bilmeyerek yapıp 

da hemen tevbe edenlerin tevbesini üzerine almıştır. Allah işte onların tevbesini 

kabul eder. Allah bilendir hakîmdir."344  

Muhteva benzerliği bakımından ayetleri şahit getirme usulü bütün fıkhî 

şerhlerde görülmekle beraber, farklı oranlarda kullanıldığı belirtilmelidir. Ancak 

bununla beraber topluca bakıldığında klasik döneme ait zengin içerikli şerhlere 

                                                                                                                                          
339 79 / Nâzi’ât, 42–44 
340 Meâlim, III, 227; Ayrıca bkz. Meâlim, III, 143; IV, 171 
341 Muvatta, 36 / akdiye, 1 (II, 719) 
342 4 / Nisâ, 65 
343 Muvatta, 21 / cihad, 28 (II, 460) 
344 4 / Nisâ, 17 
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oranla ayetlere daha fazla müracaat edildiğini söylemek mümkündür. Bu örneklerden 

biri de, Đbn Abdilberr'in Đstizkâr'da Hz. Aişe'den gelen şu rivayeti ayet ile izah 

edişidir. "Rasûlullah'ın iki iş arasındaki seçimi, eğer bir günah değilse en kolayını 

seçmekten başka bir şey değildi. Şayet günah ise, insanların en fazla ondan 

uzaklaşanı olurdu. Rasûlullah (s.a.) kendi şahsı için kimseden intikam almamıştır. 

Ancak, Allah'ın mukaddes kıldığı şeyler çiğnenmişse, o zaman Allah için onların 

intikamını alırdı”345 şeklindeki bu rivayetin ardından "Allah size kolaylık diler, 

zorluk dilemez"346 ayetini zikretmektedir.347 Diğer taraftan “Resûlullah (s.a.v.) köpek 

parasını, zaniye kadının (البغي)  mehrini ve kehanet ücretini yasakladı”348 rivayetinde 

geçen البغي kelimesinin zaniye demek olduğunu Meryem suresinden  وما كانت أمك بغيا 

(senin annen kötü bir kadın (zaniye) değildi)349 ayetindeki kullanımla teyit 

etmektedir.350 

Sözünü ettiğimiz şerhlerde rivayetlerin şerhi esnasında konu edilen ayetler 

zaman zaman hadislerle tefsir edilmektedir. Meselâ Hattâbî'nin “Allah, kendilerine 

kitap verilenlerden, “onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” 

diyerek söz almıştır…”351 ayetini izah edişinde bu yaklaşıma şahit olmaktayız. Ona 

göre bu ayet ilimden bir şey sorana cevap vermeyi, sorulan şeyin cevabını 

gizlemeyip açıklamayı vacip kılmaktadır. Hattâbî bu açıklamasının ardından onu 

teyit eder mahiyette “Kim kendisine ilimden bir şey sorulur da onu gizlerse (ahirette) 

ateşten bir gem vurulur”352 rivayetini zikretmektedir.353 Bu yaklaşımın örneklerini 

diğer fıkhî şerhlerde de bolca bulabiliriz. Örneğin "Bir adam ayakkabılarını 

çıkarınca, Ka'b el-Ahbâr: "Ayakkabılarını niçin çıkardın? Galiba "Ayakkabılarını 

çıkar, çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuvâ'dasın"354 ayetini yorumladın" deyip sonra 

adama: Musa (a.s.)'ın ayakkabıları ne idi biliyor musun?" diye sordu. Đmâm Mâlik: 

"Adamın ne cevap verdiğini bilmiyorum" dedi. Ka'b: "Musa (a.s.)'ın ayakkabıları 

                                                 
345 Muvatta', 47 / husnu'l-huluk, 1 (II, 903) 
346 2 / Bakara, 185 
347 Đstizkâr, VIII, 274 
348 Muvatta', 31 / buyû’, 29 (II, 656) 
349 19 / Meryem, 28 
350 Đstizkâr, VI, 429 
351 3 / Âl-i Đmrân, 187  
352 Ebû Dâvûd, 24 / ilim, 9 (IV, 67) 
353 Meâlim, III, 227 
354 20 / Tâ-Hâ, 12 
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eşek derisindendi" dedi"355 şeklindeki rivayette geçen ayetin tefsiri ile ilgili olarak 

Bâcî'nin değerlendirmesini zikredebiliriz. O, Mücâhid'e dayanarak Ka'bu'l-Ahbar'ın 

ayakkabıları çıkarma emrini, mamul oldukları eşek derisinin necisliğine bağladığını, 

Katâde ve Đkrime'nin de aynı görüşü paylaştığını belirtmektedir. Buna karşılık 

Mücâhid ve ayakkabıların inek derisinden imal edildiğini belirten el-Hasen b. Ebi'l-

Hasen el-Basrî'nin ise bunun sebebini mukaddes ve temiz olan bu toprağa ayaklarının 

çıplak olarak değmesinin istenmesine bağladığını söylemektedir. Bâcî bu farklı 

görüşleri naklettikten sonra yine Ka'bu'l-Ahbar'dan gelen ve hem necis olan eşek 

derisinden mamul olmalarına hem de toprağa çıplak ayakla basmasının istenmesine 

bağlayan bir diğer rivayete işaret ederek kendi görüşünü ortaya koymaktadır.356 

Üslup ve muhteva benzerliğinden dolayı ayetlerle Đstişhâdda bulunma, fıkhî 

şerhlerde yoğun olarak uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde muhteva 

benzerliğine, üslup benzerliğinden daha fazla ağırlık verildiği görülmektedir.  

Farklı bağlamlarda varlık bulan ayet ve hadislerin dil ve içerik bakımından 

aralarında benzerliklerin tespiti, onların özel bağlamalarını aşan tarih üstü metinler 

olarak algılandığına delalet etmektedir. 

 

b. Hadisle Đstişhâd 

Diğer şerhlerde olduğu gibi fıkhî şerhlerde de görülen bir diğer yöntem 

hadislerle istişhâddır. Hem üslup hem de içerik bakımından rivayetler, birbirinin 

izahında zaman zaman delil getirilir. Fıkhî şerhlerde bu yöntemin ayetle istişhâd 

yönteminden daha fazla kullanıldığını söyleyemeyiz. Hattâbî’nin “Đki şeyin dışında 

hased yoktur...”357 rivayetinin şerhinde, yalanın üç şeyde helal oluşunu bildiren 

rivayeti şahit getirmesi, üslup benzerliğini esas alan bir yaklaşımı örneklemektedir. 

Ona göre, hasedle ilgili rivayette tıpkı yalanın üç yerde helal oluşu gibi, yasaklanmış 

olan hasedin mübah olan iki çeşidi zikredilmektedir.358 Đhramlının öldürmesinde bir 

sakınca görülmediği beş çeşit hayvanın sayıldığı rivayeti şerh edişinde ise muhteva 

benzerliğini esas alan bir yaklaşımı ortaya koyduğuna şahit olmaktayız. Rivayette 

geçen ‘saldırgan köpek’ (الكلب العقور)359 tabirinin kurt, kaplan ve saldırgan aslanı da 

                                                 
355 Muvatta', libâs, 16 (II, 916) 
356 Muntekâ, IX, 318 
357 Buhârî, 3 / ilim, 15 (I, 26) 
358Â’lâm, I, 196 
359 Buhârî, 28 / cezâu’s-sayd, 7 (II, 212) 
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içerdiğini söyleyen şarih, buna, Hz. Peygamber’in Ukbe b. Ebî Leheb’e yaptığı 

“Allah’ım ona köpeklerinden bir köpek musallat et” şeklindeki bedduasından ve 

bunun neticesinde Ukbe’nin bir aslan tarafından öldürülmesinden bahseden rivayeti 

delil getirmektedir.360 Yine o aynı yaklaşımı sergilediği bir başka yerde, “Müşriklerin 

hediyesini kabul etmeyiniz”361 rivayetini, “hediyeleşin birbirinize olan düşmanlığınız 

gitsin”362 rivayetine müracaat ederek izah etmektedir.363 Bu örnekte Hattâbî, 

hediyenin insanlar arasında sevgiyi doğurması ve düşmanlığı gidermesinden dolayı, 

müşriklerin hediyesinin kabul edilmemesinin istendiğini düşünmüş olmalıdır. 

Muhteva benzerliğinden dolayı şahit getirme tavrı aynı şekilde diğer fıkhî 

şerhlerde de yer almaktadır. Örneğin, "Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde 

kılınız”364 şeklindeki rivayetten kişinin evinde ailesiyle cemaatle namaz kılabileceği 

çıkarımında bulunanların hatalı olduğunu belirten Bâcî, Hz. Peygamber'in cemaate 

gelmeyenleri hoş karşılamadığını ifade etmektedir. Ona göre bu konuda hiçbir ihtilaf 

yoktur. Rivayette kastedilen nafile namazlar olup bunu şu rivayet desteklemektedir: 

"Farzlar dışında sizden birinin evinizde kıldığı namaz en faziletli namazdır."365 

Burada Bâcî ilk rivayetin anlamındaki belirsizliği ikinci rivayetin anlamıyla giderme 

çabasındadır.366  

Sözünün ettiğimiz usulün diğer şerhlerde nasıl sergilendiğine birer örnekle 

işaret etmek uygun olacaktır. Đbnu’l-Arabî, Kocasının evinden zarar vermeyecek 

şekilde infak eden kadının sevap kazanacağını bildiren367 rivayetin şerhinde,368 

Muslim’de geçen şu rivayetle istişhâd eder: “Ebû'l-Lahm'ın azatlısı Umeyr şöyle de-

di: Sahibim bana et doğramamı emretti. Derken yanıma bir fakir geldi, ben de 

kendisine bu etten yedirdim. Sahibim bunu öğrenince beni dövdü. Bunun üzerine ben, 

Rasûlüllah’a (s.a.) gelerek hâdiseyi kendisine anlattım. Rasûlullah (s.a.) onu çağırdı 

                                                 
360 Â’lâm, II, 934  
361 Ebû Dâvûd, 19 / imâre (III, 442) 
362 Muvatta’, 47 / husnu’l-huluk, 4 (II, 908) 
363 Meâlim, III, 36 
364 Muvatta', 9 / kasru's-salât fi's-sefer, 73 (I, 168); Buhârî, 8 / salât, 52 (I, 112); 19 / teheccüd, 37, (II, 
56) 
365 Muvatta’, cemaat, 4 (I,130); Muslim, müsafirîn, 213 (I, 541) 
366 Muntekâ, II, 320–321 
367 Tirmizî, 5 / zekât, 34 (III, 58) 
368 Âridatu'l-ahvezî, III, 144 
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ve ‘Bunu niçin dövdün?’ diye sordu. Sahibim ‘emrim olmaksızın yiyeceğimi 

başkasına veriyor” dedi. Resûlullah (s.a.) ‘sevap ikinize birdendir’ buyurdu.”369  

Şarihlerin hadisle istişhâd yöntemini genellikle yorumlarını desteklemek 

üzere kullandıkları görülür. Örneğin Đbnu’l-Arabî “Tekrar oturmak üzere ayağa 

kalkan kardeşinizin yerine oturmayın”370 rivayetinin şerhinde şu yorumu yapar:  

“Birinin bir başkası için ayağa kalkıp yer vermesi doğru olmaz. Çünkü sahabîler bile Hz. 

Peygamber için ayağa kalkmamışlardır. Ancak özel durumları bundan ayırmak gerekir. 

Meselâ çocuğun babasına, talebenin hocaya karşı hürmet için ayağa kalkmasına ruhsat 

verilmiştir.”  

Bâcî bu yorumunun ardından şöyle devam eder: 

“Aynı zamanda sahih bir hadiste gelen, Hz. Peygamber’in Sa’d b. Muaz için ‘Efendiniz için 

ayağa kalkın’ (قوموا الي سيدكم)371 buyurması da Muâz’ın kendi zatıyla ilgili olmayıp, kadrini 

kıymetini göstermek gayesini taşımaktadır.”372 

         Bâcî aynı yaklaşımını, münafığın özelliklerini sayan rivayetin373 şerhinde de sergiler. 

Rivayette geçen, “konuştuğunda yalan söyler” ifadesiyle ilgili olarak iyi niyet ile söylediği 

sözünde yalan olsa bile ne sözünde ne de amelinde nifak olamayacağı, “emanete hıyanet 

eder” ifadesi ile ilgili olarak herhangi bir kastı yoksa vebali olmayacağını, verdiği sözde 

elinde olmayan nedenlerden dolayı duramazsa bunda da bir sorumluluk olmayacağını 

belirtir. Ardından bu yorumlarını desteklemek için de “Bir kimse birine söz verir, sözünde 

durmaya niyetliyken sözünde duramazsa, bir sorumluluk yoktur”374 rivayetini zikreder.375 

          Bu konuyla ilgili son bir örnek olarak Đbn Abdilberr’in köpek ticaretini yasaklayan376 

rivayetin şerhinde, Đbn Ömer’den gelen “Rasûlullah, -av ve ev köpekleri hariç- köpeklerin 

öldürülmesini emretti”377 rivayetiyle istişhâd edişini378 zikredebiliriz. Đbn Abdilber farklı 

varyantları verme konusunda müstesna bir yere sahip olmakla beraber, başka rivayetlerle 

fazla istişhâdda bulunmamaktadır. 

Şerhlerde bir hadisi anlamada diğer rivayetleri üslup ve muhteva 

benzerliğinden dolayı şahit getirmesinin yanı sıra onların delalet etme 

benzerliklerinin de kullanıldığı vakidir. Örneğin Hattâbî, yellenmenin abdesti 

                                                 
369 Muslim, 12 / Zekât, 26 (I, 711)  
370 Tirmizî, 41 / edeb, 9 (V, 88) 
371 Hz. Peygamber Sa’d b. Muaz’ı görevlendirdiği bir beldeden görev dönüşü Medine’ye bir merkep 
üzerinde yaklaştığını görünce memnuniyetinden dolayı bu sözü söylemiştir. Bkz. Muslim, 32 / Cihâd 
ve’siyer, 22 (II, 1388) 
372 Âridatu'l-ahvezî, X, 156 
373 Tirmizî, 38 / iman, 14 (V, 19) 
374 Tirmizî, 38 / iman, 14 (V, 20) 
375 Âridatu'lahvezî, X, 72 
376 Muvatta’, 31 / buyû’, 29 (II, 606) 
377 Muslim, 22 / Musâkât, 10 (II, 1200) 
378 Đstizkâr, XX, 117 
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bozduğunu bildiren379 rivayeti şerh ederken, "bebek doğduğunda bağırırsa varis olur 

ve ölürse üzerine namaz kılınır"380 rivayetini şahit olarak kullanmaktadır. Hattâbî'nin 

söz konusu rivayeti şahit getirmesi tamamen iki rivayetin delalet etme benzerliğinden 

dolayıdır. Ona göre şahit olarak kullandığı rivayette çocuğun bağırması onun canlı 

oluşuna delalet etmesi gibi, şerhe konu olan rivayetteki yellenme esnasında çıkan ses 

de abdestin bozulduğuna delalet etmektedir.381 

Hadisle istişhâd yöntemi, hadis külliyatını bir bütün olarak değerlendirme 

arzusuna işaret etmektedir. Bununla beraber hadis külliyatını bir kitap gibi, 

rivayetleri de bu kitabın parçaları şeklinde bir algılayışın sezildiği örnekler hiç de az 

değildir. Bunun bir örneğini Hattâbî'nin Hz. Ebû Bekir'in halife seçilmesi esnasında 

geçen konuşmaları nakleden382 rivayeti şerh edişinde görmek mümkündür. Söz 

konusu rivayette, Ensarın, biri kendilerinden biri de karşı taraftan olmak üzere iki 

halife seçilmesini teklif ettiği, Hz. Ebû Bekir'in ise, "Biz başkanız sizler ise 

yardımcılarsınız" diyerek bunu reddettiği ve Ubeyde b. el-Cerrâh ya da Ömer b. el-

Hattâb'a biat etmelerini istediği, ancak Hz. Ömer'in kendisine "Sen Rasûlullah'a en 

sevimlimizsin" diyerek kendisine biat ettiği ve diğer insanların da bunu takip ettiği 

anlatılmaktadır. Hattâbî, halifenin kendilerinden seçilmesini isteyen ensarın sonradan 

Hz.Ebû Bekir'e biat etmesini, Hz. Peygamber'in "Hilafet Kureyş’indir383 sözü sabit 

olunca onlar da biat ettiler" demek suretiyle izah etmektedir.384  Hattâbî burada 

halifelik seçimindeki tartışmanın anlatıldığı rivayeti değerlendirirken, bu rivayette 

geçmeyen bir gerekçeyi genel bir ifadeye sahip başka bir rivayete dayanarak ortaya 

koymaktadır. Aslında Hattâbî burada diğer rivayetlere dayalı bir yorumda 

bulunmaktadır. Bu gibi örneklerde bir bakıma diğer rivayetleri kullanarak anlatımda 

gördüğü kopuklukları giderme çabası fark edilmektedir. 

Fıkhî şerhlerde hadisle istişhâd, ayetle istişhâddan farklı bir yoğunluğa sahip 

değildir. Bu yöntem en az üslup benzerliğine dayalı olarak uygulanırken, hadislerin 

içeriklerinin birbirlerini izah etmesi, tamamlaması, tahsis etmesi gibi özelliklerinden 

faydalanma en sık görülen uygulamalardandır. Bunların yanı sıra delalet benzerliğine 

                                                 
379 Buhârî, 4 / vudû'u’, 4 (I, 43) 
380 Ebû Dâvûd, 18 / ferâiz, 15 (III, 335)  
381 Â’lâm, I, 228 
382 Buhârî, 62 / ashâbu’n-nebî, 5 (IV, 194) 
383 Đbn Hanbel, IV, 185 
384 Â’lâm, III, 1628 
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dayalı hatta rivayetin anlatımındaki boşlukları tamamlama şeklinde yaklaşımlar da 

mevcuttur. Bu yöntem hadis külliyatını bütüncül bir bakışla ele alma anlayışını 

yansıtmakla beraber, rivayet metinlerinin oluşum sürecini göz ardı etme gibi riskleri 

de beraberinde getirmektedir. Esasen hadisle istişhâd yönteminde şarihlerin, 

rivayetin anlamına dair kendilerinde oluşan kanaatleri delillendirme çabası 

sezilmektedir.  

 

c. Arap Şiiriyle Đstişhâd  

Şerhlerde metnin anlamını tespitte istişhadda bulunulan diğer bir unsur da 

Arap şiirleridir. Rivayet metinlerinin değerlendirilmesinde şiirler hiçbir zaman 

müracaat kaynağı olma değerini yitirmemiştir. Ayet ve hadislerle ilgili olduğu gibi 

şiirler de hem dilin yapısı hem de muhteva benzerliğini esas alan yaklaşımlara konu 

olmuştur. Şiirle istişhâdın şerh içindeki yoğunluğu, şarihin kişisel ilgi alanına göre 

farklılık arz etse de her dönemde şiir, şerhlerin kaynaklarından biri olarak yerini 

almıştır. Şiirin fıkhî şerhlerde istihdamındaki yoğunluğun dönemlere göre takip 

edilebilir bir gelişim çizgisinin tespiti zor görünmekle beraber, bazı şerhlerde buna 

diğerlerinden daha çok müracaat edildiği fark edilmektedir. Bu durum, şiiri yoğun 

olarak kullanan şarihin kişisel ilgisine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Şerhlerde şiirin –daha önce geçtiği gibi- en fazla kelime anlamlarını tespitte 

yararlanıldığını görmekteyiz.385 Buna karşılık muhtevaya yönelik olarak şiir 

kullanımının örnekleri çok nadirdir. Kısacası rivayette anlatılan hâdise ya da olguya 

işaret eden şiirleri kullanma, rivayette geçen bir kelime ya da ifadenin anlamını 

tespite yönelik kullanıma göre daha azdır.  

Đbn Abdilberr'in Đstizkâr'ı muhteva benzerliğine dayalı olarak şiirleri daha 

yoğun kullanmakla diğerlerinden az da olsa ayrılır. O söz konusu yaklaşımlarından 

birinde, "Bir adam Rasûlullah'a geldi ve 'bana öyle bir şey öğret ki, onunla mutlu 

olayım...' dedi, Rasûlullah da ona 'hiddetlenme' şeklinde cevap verdi"386 rivayeti ile 

ilgili olarak şu beyti nakleder: 

إنما ا�ح�م في حال الغضب... ليس ا�ح�م في حين الرضا   

"Rıza halindeki hilm değildir    hilm ancak hiddet anındakidir"387 

                                                 
385 Rivayet metinlerinin gramer tahliline ilişkin değerlendirmelerin anlatıldığı bölüme bakılabilir. 
386 Muvatta', 47 / husnu’l-hulk, 3 (II, 905–906)  
387 Đstizkâr, VIII, 287; Diğer örnekler için bkz. Đstizkâr, V, 325; VI, 300, 421  
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Benzer bir yöntemi Mâzerî'nin "Ailesi ağlıyor, ölü azap görüyor" hadisini 

şerhinde görmekteyiz. O, daha önce Hattâbî'de388 aynısı gördüğümüz bir yaklaşımla, 

muhtemel manalarından birinin, ölünün, ardından ağlanmasını vasiyet etmiş ve 

vasiyeti yerine getirilince de bundan dolayı azap görüyor olması şeklinde 

olabileceğini söylemekte ve Tarafe'nin şu sözünde de aynı anlamda kullanıldığına 

işaret etmektedir:  

" وشقي علي الجيب يا أم معبد ...إذا مت فأنعيني بما أنا أھله " 

"Ben öldüğümde ilan et ey Ma'bed'in kızı      benim yasımdan dolayı 

üstünü başını yırtarak                 feryad figan eyle"389 

Đbnu’l-Arabî’nin "Sadaka, ne zengine ne de sakatlığı olmayan güçlüye 

helâldir”390 rivayetini değerlendirirken şiire başvurması da bu uygulamanın diğer bir 

örneğidir. O bu rivayetin şerhinde ihtiyaç anını vurgulamakta ve “At üstünde de 

gelse isteyenin hakkı vardır” rivayetine dikkat çekmektedir. Đbnu’l-Arabî ardından 

şairin şu beytini zikreder: 

" مفاقره أعف من القنوع ... لمال المرء يصلحه فيغني " 

“Malı kişiyi islah eder ve onu yoksunluklardan müstağni kılar       kanaatkardan daha 

vakarlıdır.”391 

Fıkhî şerhlerde gördüğümüz üslup ve muhteva benzerliğine dayalı ayet, 

hadis ve Arap şiiriyle istişhâd yöntemi, Kur’an-hadis ve hadis külliyatının bütünlüğü 

temel düşüncesine dayalıdır. Arap şiiriyle istişhad ise ayet ve hadislerin dönemin 

Arap diline uyumlu olduğu düşüncesini gösterir. Dikkati çeken hususlardan biri, 

fıkhî şerhlerde –ki bunlar ilk dönem şerhleridir - ayetle istişhâd örneklerinin klasik 

dönem şerhlerindekinden daha yoğun olmasıdır. 

Üslup ve muhteva benzerliğinden yararlanma, metinlerin içerik tahlilinde 

metin dışı bilgilere müracaata farklı bir boyut katmaktadır. Şerhlerdeki bu 

uygulamayla bir metnin içeriğinin sadece o metnin sınırlarında dururak tahlil 

edilemeyeceği gösterilmiş olmaktadır. Şârihler rivayet metnini, parçası olduğu 

külliyata ve varlık alanı bulduğu kültür dünyasına referansta bulunarak tahlil etme 

gereksinimi duymaktadırlar. Böyle bir yöntemin uygulanmasından sonra mütemmim 

bir adım olarak, rivayet metinlerinin içerik tahlilinde ayetlerin ve diğer rivayetlerin 

                                                 
388 Bkz. Meâlim, I, 264; Diğer örnekler için bkz. Meâlim, II, 125; IV, 41 
389 Mu’lim, I, 484   
390 Tirmizî, 5 / zekât, 23 (III, 42) 
391 Âridatu'lahvezî, III, 124 
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içeriklerinin dikkate alınması ve aralarındaki muhtemel çelişkilerin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

5. Rivayetler Arası Tearuzda Başvurulan Yöntemler: Te’lif-Cem, Te’vîl, 

�esh, Tercih 

Rivayetler arasındaki çelişkiler, şerhin en önemli ilgi alanlarından biridir. 

Hadislerin ihtilaflarını çözme çabası, onların arasında gerçek anlamda herhangi bir 

çelişkinin olamayacağı anlayışına dayanır. Şerhlerde gördüğümüz ihtilafı giderme 

işlemleri de öncesinde bilinen bir takım yöntemlerin kullanılması şeklindedir. Genel 

olarak Hanefîlerin nesh, tercih, cem' ve te'lif, tesâkut sırasına, diğerlerinin ise cem' ve 

te'lif, tercih, nesh, tesâkut sırasına riayet ettikleri bilinmektedir. Sahabe döneminden 

itibaren geliştirilen bu yöntemlerin uygulamadaki sırası teorik olarak ekollere hatta 

âlimlere göre değişmekle birlikte, pratikte genellikle konunun muhtevasına göre 

belirlenmekte, bazen de birkaçı birlikte uygulanmaktadır. Aynı zamanda bu 

yöntemlerin her birinin uygulanmasında aranan pek çok kriter vardır. Örneğin neshe 

hangi durumlarda başvurulacağı, neshin geçerlilik şartları, Kur'an ve hadis, Kur'an-

hadis ve icmâ arasındaki nesh ilişkisi gibi konularda mezhepler ve âlimler farklı 

kanaatlere sahiptir. Şarihlerde de durum aynıdır. Biz burada, şarihlerin teorik olarak 

farklı kanaatlerine ve uygulamadaki ayrıntılara girmeden, ihtilaf konusuna nasıl 

yaklaştıklarını genel anlamda tespit edip, ihtilafı giderme yöntemlerini nasıl 

uyguladıklarını gösteren misaller zikretmekle yetineceğiz. Fıkhî şerhlerde cem’ veya 

te’lif, nesh ve tercih şeklindeki bu yöntemlerden en fazla birincisinin kullanıldığını, 

en az başvurulanın ise tercih olduğunu baştan belirtmemiz gerekir. Genellikle iki 

hadis arasında uygulanan bu yöntemlerden biraz daha farklı başka bir yöntem daha 

vardır ki, o da 'te'vîl'dir. Đhtilafı giderme işlemine, makbûl bir hadisin aynı konuda 

kendisi gibi makbûl bir veya bir çok hadise yahut öteki delillere, görünürde veya 

gerçekte mânen muhâlif olmasından dolayı başvurulduğunu392 düşünülürse, te'vîlin 

de burada ele alınması uygun görünmektedir. Te’vîl, zâhiren bakıldığında dinin 

temel anlayış ve ilkelerine ters düşen hadisleri bunlara uygun olarak yorumlamayı 

ifade etmektedir. Çünkü burada nassların toplamının ihsas ettiği bir anlayışla yaşanan 

bir ihtilaf söz konusudur ve bu da te'vîl ile çözüme kavuşturulur. Örneğin Mazerî Hz. 
                                                 
392 Çakan, Đsmail Lütfi;  Hadislerde Görülen Đhtilâflar ve Çözüm Yolları, M.Ü.Đ.F. Yay., Đstanbul, 
2000, 33 
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Peygamber’in “Bize karşı silahlanan, bizi aldatan bizden değildir”393  sözünü, literal 

anlamda anlaşılmasını genel din anlayışına aykırı bulduğundan şu şekilde açıklar: 

“Bu hadiste isyankârın imandan çıkacağına delil yoktur. Zira o, bu fiili yaparken, bu fiilin 

kendisi için mubah olduğunu düşünüyor olabilir. Ya da ‘bizden değildir’ sözü ile asıl 

kastedilenin –tıpkı bir adamın kendisi gibi davranmayan oğluna sen benden değilsin demesi 

gibi- ‘bizim yolumuza, sünnetimize uymuyor’ anlamında olabilir.”394 

Diğer bir örnekte, Hz. Peygamber’e, Đslam'da yapması gereken ibadetlerle 

ilgili sorular soran ve aldığı cevaplardan sonra "bunlardan ne bir fazla ne de bir eksik 

yapacağım" diye cevap veren adamla ilgili olarak Hz. Peygamber'in "eğer dediğinde 

doğru olursa felaha erer" buyurmasını395 değerlendiren Mâzerî, noksan 

yapmayacağım sözünün açık olduğunu ancak fazla yapmayacağım sözünü Hz. 

Peygamber'in nasıl onayladığının tartışıldığını belirtir. Çünkü sünnetin devamlı terki 

bazı âlimlerce zemmedilmiştir. Mazerî, hadisteki adama ait sözden her ne kadar 

sünnetleri yapmayacağı anlaşılabilirse de asıl kastının hadiste zikri geçen farzlarla 

ilgili olduğunu söylemektedir.396 

Aynı şekilde Đbnu'l-Arabî'nin “Küçüklerimize merhamet etmeyen, 

büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir”397 rivayetindeki ‘bizden değildir’ 

ifadesini,  “bizim sünnetimiz üzerine değildir” şeklinde te'vîl etmesi de bunun bir 

başka örneğidir.398 

Bazen iki hadisin te'lifi işlemi esnasında te’vîl yöntemi devreye sokulur. Bu 

işlem te'lif gibi görünse de aslında bir te'vîldir. Meselâ Đbnu'l-Arabî, Berâ b. Âzib’in 

rivayetindeki “deve eti yedikten sonra abdest almak”399  ile Câbir hadisindeki “Hz. 

Peygamber’in et yemeğinden sonra tekrar abdest almadan namaza durması”400 

rivayeti arasındaki ihtilafı, birinci rivayeti, “Hz. Peygamber’in zarurî bir ihtiyacından 

dolayı abdest almış olabilir” şeklinde te’vîl ederek gidermektedir.401 O burada, et 

yedikten sonra abdest alınmasına gerek olmadığı şeklindeki anlayışına uygun 

düşecek biçimde ikinci hadisi yorumlamaktadır. Yani burada yaptığı şey ikinci 

                                                 
393 Muslim, 1/iman, 161 (I, 98) 
394 Mu’lim, I, 306 
395 Muslim, 1/iman, 2 (I, 41) 
396 Mu’lim, I, 280 
397 Tirmizî, 25 / birr ve’s-sıla, 15 (IV, 321) 
398 Âridatu'lahvezî, VIII, 83 
399 Tirmizî, 1/tahâret, 60 (I, 123) 
400 Tirmizî, 1/tahâret, 59 (I, 116) 
401 Âridatu'lahvezî, I, 94 
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hadisi, kendi anlayışına uygun düşen birinci hadisin anlamına te'vîl etmekten 

(döndürmekten) ibarettir. Aynı şekilde hadisle istişhâd etme gibi görünen şu örnekte 

Mâzerî’nin de bu tavrı sergilediğine şahit olmaktayız. “Bir adam Rasûlullah’a geldi 

ve ‘ey iyilerin en hayırlısı’ dedi. Rasûlullah da ‘o Đbrahim’dir’ buyurdu” rivayetini 

değerlendirirken, Hz. Peygamber’in peygamberlerin en üstünü olduğunun bilindiğini, 

bunu tevazudan dolayı söylemiş olabileceğini söyler ve kendisini Ademoğullarının 

efendisi olarak nitelendirdiği rivayete atıfta bulunur. Ona göre Hz. Peygamber 

ilkinde atalarıyla yarıştırılma durumundan rahatsız olmuştur. Ancak böyle bir 

durumun söz konusu olmadığı bir zamanda ikinci sözü söylemiştir. Başka bir ihtimal 

de ‘o Đbrahim’dir’ sözünün Hz. Peygamber’e Kur’an’ın vahy edilmesinden evvelki 

haliyle bir kıyaslamaya işaret edebilir.402 

 Hadisler arasındaki ihtilafı giderme çabası şarihlerin rivayet külliyatına bir 

bütün olarak baktıklarını, şerh ettikleri rivayetleri bu bütünün bir parçası olarak ele 

aldıklarını göstermektedir. Örneğin şarihler, Hz. Peygamber ve sahabenin bir sefer 

dönüşünde uyuyakalmalarından403 bahseden rivayetin şerhinde, bu rivayet ile “benim 

gözlerim uyur ama kalbim uyumaz”404 rivayetini te’lif etme ihtiyacı 

hissetmektedirler. Bu geleneğin en başındaki isimlerden Hattâbî bu rivayetler 

arasındaki çelişkiye, kendinden sonrakilerin de tekrar edeceği şu izahı getirmektedir: 

“Nebî (as), ‘gözlerim uyur ama kalbim uyumaz’ buyurduğu halde vaktin geçtiğini nasıl 

hissetmedi diye bir soru soruldu. Ehli ilimden bazıları bunu, abdestin uyku esnasında 

farkında olmaksızın hadesin çıkmasıyla ilgili olduğu, Rasûlullah’ın kalbinin ise bunun 

farkında olmayacak derecede uyumadığı şeklinde yorumlamaktadırlar. Kimileri de 

Rasûlullah’a uykusunda da vahyedildiği için kalbinin uyumaması gerekir demişlerdir. 

Vaktin ve güneşin doğuşunun bilinmesine gelince, bu kalple değil gözle görülür. 

Dolayısıyla bunun diğer hadisle çelişen bir tarafı yoktur.”405 

Bir başka örnekte Hattâbî, şahadet etmenin yanı sıra namaz kılmayı, 

ramazan orucu tutmayı ve ganimetlerin beşte birini vermeyi imanın tarifine dâhil 

eden Vefd Abdilkays hadisini şerh ederken bu hadisi, imanı kelime-i tevhidden ibaret 

sayan bir başka rivayetle te’lif etmektedir. Hattâbî’nin te’lif etme ihtiyacı hissettiği 

rivayet “…onlarla Allah’tan başka ilah yoktur diyecekleri ana kadar savaşmakla 

                                                 
402 Mu’lim, III, 226   
403 Ebû Dâvûd, 2/salât,11 (I, 302–310) 
404 Buhârî, 19/teheccüd, 16 (II, 48) 
405 Meâlim, I, 119 
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emrolundum”406 şeklindeki rivayettir. Hattâbî’ye göre bu iki rivayet arasında ihtilaf 

yoktur. Çünkü kelime-i tevhid iman edenler ve onun hükümlerini kabul edenler için, 

imana davetin kendisiyle ortaya çıktığı bir sözdür ve bununla imanın tafsilatı da 

kastedilir. Tafsilat ise bütünle çelişmez, tam tersine ona muvafıktır.407  

Đhtilaflı görünen rivayetleri te’lif etme örneklerinden birini de Bâcî’nin, 

Esmâ bint Umeys'in,  Muhammed b. Ebî Bekr'i dünyaya getirdiği yerin adını farklı 

zikreden rivayetlere yaklaşımında görmekteyiz. Abdurrahmân b. el-Kâsım - Babası 

kanalından gelen rivayette bu yerin adının Beydâ olduğu, belirtilirken,408  Yahyâ b. 

Saîd - Saîd b. el-Müseyyib kanalından gelen rivayette Zu'l-huleyfe şeklinde 

geçmektedir.409 Bâcî, bu rivayetlerde iki farklı yer isminin verilmesinde çelişkili bir 

durum olmadığını belirtmektedir. Çünkü bu ikisi birbirine bitişik yerlerdir. Ebû Bekr 

(r.a.) yanında Esmâ ile beraber Zu'l-huleyfe'ye gelmiş ve orada gecelemişler, 

ardından ailesini özellikle doğum için insanlardan uzak bir yere yerleştirmiştir. 

Bâcî'ye göre râvi bu olayı ilk konaklama durumundan dolayı Zu'l-huleyfe'ye nisbet 

etmiş olmalıdır.410  

Kıblenin değişmesini konu eden rivayetleri değerlendirirken Đbnu’l-Arabî de 

benzer bir işlemi uygulamaktadır. Bera’ b. Âzib’in rivayet ettiği “Đkindi namazını 

Beyti Makdis’e doğru kılan Ensar topluluğuna kıblenin değiştiği haberi ulaşınca, 

Kâbe’ye doğru dönmüşlerdi”411 rivayeti ile bu olayın sabah namazında olduğunu 

bildiren Đbn Ömer’den gelen rivayetler412 birbirine zıt görünmektedir. Đbnu’l-Arabî 

bunları “Kubâ’da sabah vakti bu emir namaz kılanlara ulaşmış, ikindi namazı vakti 

de cemaatle namaz kılan başka bir kabileye ulaşmış olabilir” şeklinde te’lif eder.413 

Bu yaklaşımla ilgili bir başka örnek de Đbn Abdilberr’in “Mü'minin ruhu kuş gibidir. 

Öldükten sonra tekrar dirileceği güne kadar cennetteki ağaçlardan yer içer”414 

rivayetini şerh ederken yaptığı derğerlendirmedir. O bazılarının bu rivayetin, “Vefat 

ettiğiniz zaman sabah akşam yeriniz size gösterilir; eğer cennetlikseniz cennet ehli 

olarak, cehennemlikseniz cehennem ehli olarak. Ve size şöyle denir: Đşte kıyamete 
                                                 
406 Buhârî, 2 / iman, 15 
407 Meâlim, IV, 289 
408 Muvatta', 20 / hac, 1 (I, 322) 
409 Muvatta', 20 / hac, 1 (I, 322) 
410  Muntekâ, III, 314 
411 Tirmizî, 2 / salât, 138 (II, 169) 
412 Tirmizî, 2 / salât, 138 (II, 170) 
413 Âridatu’l-ahvezî, II, 119; Diğer şerhlerdeki örnekler için bkz. Mu’lim, II, 28 
414 Muvatta', 16 / cenâiz, 16 (I, 240) 
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kadar kalacağınız yeriniz”415 şeklindeki rivayetin ‘zahiriyle çeliştiğini 

zannettiklerini’ hâlbuki ilk hadisin şehitlerle, ikincisinin ise bütün insanlarla ilgili 

olduğunu söylemektedir. Ardından da bu görüşünü “Şehitlerin ruhları cennet ağacına 

tutunmuş kuş gibidir” rivayetiyle desteklemektedir.416 Te’lif işleminde diğer 

rivayetlerden nasıl faydalanıldığını da gösteren bu örnekte Đbn Abdilber, te’lif ettiği 

rivayetler arasındaki ihtilafın zahiren olduğunu en başta ifade etmekle, gerçekte 

rivayetler arasında bir ihtilafın olamayacağı düşüncesini ortaya koymaktadır.  

Rivayetler arasındaki ihtilafın cem’ veya te’lif ile giderilmesi imkânının 

olmadığı durumlarda nâsih-mensuh ilişkisi aranmaktadır. Genel kabule göre sadece 

fıkhî hükümler arasında var olduğu kabul edilen nesh, bir rivayetin getirdiği hükmün 

diğeri ile getirilen hükme tatbikat yönünden son vermesidir. Nesh anlayışının 

işletildiği örneklerden biri, bazı kaplarda şıra yapımının yasaklanmasıyla417 ilgili 

rivayetlerin yorumudur. Hattâbî bu yasağı, bu kapların şaraplaşmayı hızlandıracağı 

ve sahibinin bu durumdan gafil olabileceği ihtimaliyle gerekçelendirmektedir. 

Ardından bu yasağın Đslam’ın ilk yıllarında konduğunu Bureyde el-Eslemî’nin “Her 

kaptan içiniz ancak sarhoşluk veren şeyi içmeyiniz”418 şeklindeki rivayetiyle nesh 

edildiğini söylemektedir.419 Diğer fıkhî şerhlerde de aynı minval üzere açıklamaların 

yapıldığı görülmektedir. Örneğin Đbnu’l-Arabî Tirmizî’deki, yasağın Ensarın başka 

kaplarının olmadığına dair şikâyetinden sonra kaldırıldığını bildiren rivayete420 işaret 

ettikten sonra şöyle devam eder:  

“Kimileri şöyle demiştir: Bu kaplardaki şıra yapımının yasaklanması, şıranın içki haline 

gelmesini hızlandırması ve sarhoşluğa sebebiyet vermesindendir. Sonra Ensar kaplara 

ihtiyaçları olduğu konusunda şikâyetlenince bunlarda şıra yapmaya izin verildi. Bir şey 

bizzat kendisinden dolayı yasaklandığında ihtiyaç durumu bu hükme tesir etmez. Eğer bu 

hüküm onun dışındaki bir şeye bağlı ise, ihtiyacın yanı sıra şüphenin de kalkmasından 

dolayı hüküm değişebilir….kavmin bildiği bu kaplarda şıra yapımıyla ilgili yasağı sabit 

oldu. Sonra nesh edildi ve her türlü kaptan içmek serbest bırakıldı. Yasak sarhoşluk vermesi 

ile ilgili idi…”421 

                                                 
415 Muvatta', 16 / cenâiz, 16 (I, 139)  
416 Đstizkâr, III, 90 
417 Ebû Dâvûd, 25 / eşribe, 7 (IV, 92-93) 
418 Taberânî, Ebû’l-Kâsım Suleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-evsat, I-X, thk. Târık b. Avdıllah – 
Abdulmuhsin b. Đbrahim, Kâhire 1415, V, 147 
419 Meâlim, IV, 248 
420 Tirmizî, 24 / eşribe, 6 (IV, 295)  
421 Âridatu'lahvezî, VIII, 48–49 
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Rivayetler arasındaki ihtilâfı gidermede en az başvurulan yol rivayetlerden 

birini ‘tercih'tir. Çünkü bu yöntemde, çelişen rivayetlerden birini işlevsiz bırakma 

söz konusudur ki bu da ‘i'mâlin ihmalden evlâ olduğu’ genel anlayışına terstir. Tercih 

ya hadisin metninden dolayı ya da isnadının durumundan dolayı yapılabilir. 

Şarihlerin yaklaşımlarında her iki sebebin de dikkate alındığını görüyoruz. Bâcî'nin 

şu değerlendirmesinde rivayetlerden birini sıhhati bakımından tercih edişine şahit 

olmaktayız. Hz. Peygamber'in, kocasının boşadığı Fatıma bint Kays'a, Abdullah b. 

Ümmi Mektûm'un -âma oluşundan dolayı örtüsünü çıkarıp rahat hareket edebileceği 

gerekçesiyle- evinde iddet beklemesini istediğini belirten422 rivayet ile Hz. 

Peygamber'in hanımlarından o görmese bile hanımlarının onu görebileceği 

gerekçesiyle âma olan Abdullah b. Ümmi Mektûm'dan gizlenmelerini istediği423 

rivayet çelişmektedir. Bâci'ye göre ikinci hadis sahih değildir. Çünkü ikinci hadisin 

râvisi olan Nebhân, bu hadisin yanısıra münker bir hadisten başka rivayeti olmayan 

mechul birisidir. es-Sahtiyâni'nin, bu ikinci durumun Hz. Peygamber'in hanımlarına 

mahsus olduğu yolundaki görüşünü de kabul etmeyen Bâci, birinci hadisi tercih 

etmektedir. Hem erkek hem de kadınlara bakma yasağı getiren ayetle de kastedilenin, 

bakılması haram olan yerler -ki yüz haram değildir-  ya da yüzüne şehvetle bakmak 

olduğunu belirtmektedir.424  

Bâcî, Hz. Peygamber'in vefat yaşıyla ilgili olarak farklı rakamlar veren 

rivayetler arasında da tercihte bulunmaktadır. Hz. Peygamber'in şemailine dair 

bilgiler barındıran, Mekke ve Medine'deki ikamet sürelerini onar yıl, nübüvvet yaşını 

da kırk olarak tespit eden Rebî'a b. Abdirrahman'ın Enes b. Mâlik'ten rivayet ettiği 

bir hadisin şerhinde, peygamberlik yaşı ve Mekke'de geçirilen süre ile ilgili farklı 

rivayet ve görüşlere işaret etmektedir. Ardından vefat yaşıyla ilgili farklı rivayetleri 

gündeme getirip bunlar arasındaki tecihini belli etmektedir. Rebî'a'nın rivayet ettiği 

bu hadise göre Hz. Peygamber'in vefat yaşının altmış, ez-Zübeyr b. Addî'nin Enes b. 

Mâlik'ten rivayetine göre altmış üç olduğunu söyledikten sonra Buhârî'nin ez-Zübeyr 

b. Addî'nin rivayeti için "Rebî'a'nın Enes b. Mâlik'ten rivayet ettiğinden daha 

sahihtir" dediğini naklederek tercihini belli etmektedir.425  

                                                 
422 Muvatta', 29 / talâk, 23 (II, 580)  
423 Tirmizî, 41 / edeb, 29 (V, 102) 
424 Muntekâ, V, 389 
425 Muntekâ, X, 324 
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Tercihin şarihler tarafından nasıl kullanıldığını gösteren diğer bir örnek de 

Mâzerî'nin Hz. Aişe’den nakledilen, “Rasûlullah (s.a.) Beydâ’nın iki oğlu Süheyl ve 

kardeşinin cenaze namazını mescidin içinde kıldı”426 şeklindeki rivayet hakkında 

yaptığı değerlendirmelerdir. Hz. Aişe rivayeti ile Ebû Dâvûd’da zikredilen başka bir 

rivayet arasında tearuz olduğunu belirten Mâzerî şu açıklamayı yapmaktadır:  

“Ebû Dâvûd’da geçen hadis şöyledir: “ من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء “ (Cenaze için 

mescidde namaz kılanın aleyhine bir şey yoktur)427 Bunun anlamı ‘ وإن أسأتم فلھا’ (Yaptığınız 

kötülük de sizedir -yani sizin aleyhinizedir) ayeti428 kabîlindendir, yani “ شي  عليه p "   (bunu 

yapanın aleyhine bir şey söz konusu değildir) demektir. Hadis zayıftır, sahihlikte Hz. 

Aişe’nin hadisi ile eş değerde değildir.” 429 

Şarihlerin rivayetler arasında sıhhat üstünlüğüne dayalı tercihte 

bulunmalarının yanında metni esas alan tercihlerde bulunduklarına da şahit olunur. 

Örneğin Hattâbî'nin, "Şüphesiz ölü ailesinin ağlamasından dolayı azap görür" 

şeklindeki Đbn Ömer'in rivayeti ile bunu düzeltme amacı taşıyan Hz. Aişe'nin 

"Rasûlullah bir yahudînin kabrine uğramış ve 'sahibi azap görüyor, ailesi ise ağlıyor' 

demişti" dedikten sonra 'Kimse kimsenin günahını yüklenmez'430 ayetini okumasıyla 

ilgili rivayet431 arasındaki ihtilafı gidermede hem tercih hem de te’lif yöntemine 

başvurduğunu görmekteyiz. Hz. Aişe'nin haberinin daha açık olmasından dolayı 

makbul olabileceğini belirten Hattâbî, Đbn Ömer'in haberinin de yukarıdaki ayete 

muhalif olmayacak bir şekilde sahih olabileceğini söyler. Şöyle ki, onlar ailelerine 

ağlamayı ve feryat figan eylemeyi vasiyet ediyorlardı. Bu bilinen bir adetleriydi.432 

Bu örnekte Hattâbî hem te’lif hem de tercih yöntemine başvurmaktadır. Birkaç 

yöntemin birlikte işletilmesini de gösteren bu değerlendirmede, rivayetler arasındaki 

tercihde ‘müfesser olmak’ vasfının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu aslında 

tercih sebeplerinden sadece biridir. Şerhlerde esas alınan çok daha temelli bir 

gerekçeyi Đbnu'l-Arabî'nin şu sözlerinde bulabiliriz: 

“Önce hadislerin sahih olup olmadığına bakarım, sonra söyleniş bakımından hangisinin 

önce olduğunu araştırırım. Bu hususta başka bir sünnetten delil bulamazsam muhayyerim, 

                                                 
426 Muslim, 11 / Cenâiz, 34 (I, 669) 
427 Ebû Dâvûd, 20 / cenâiz 50 (III, 530); Đbn Mâce, 6 / cenâiz 29 (I, 486) 
428 17 / Đsrâ,  7 
429 Mu’lim, I, 492 
430 6 / En'âm, 164 
431 Ebû Dâvûd, 20 / cenâiz, 29 (III, 494–495) 
432 Meâlim, I, 264 
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dilediğim hadis ile amel edebilirim, şayet hadis zayıf ise Đmam Mâlik’in görüşü 

istikametinde Medine ehlinden nakledilen hususları tercih ederim.”433 

Şarihin bu sözleri rivayetler arasında yapılan tercihte mezhep unsurunun 

ağırlığına işaret etmektedir.  

Ele aldığımız fıkhî şerhlerde rivayetler arasındaki ihtilafların önemli bir 

uğraş alanı olarak görüldüğünü ve bunların giderilmesi için çaba sarfedildiğini 

görmekteyiz. Đhtilâfları giderme yöntemlerini uygulamada mütekellimînin usulüne 

uygun olarak te’lif ve cem’ ile işe başladıklarını ve tercihe en son çare olarak 

başvurduklarını söyleyebiliriz. Ancak bu, bütün rivayetlerde daima bu sıra ile hareket 

ettikleri anlamına gelmez. Başta da belirttiğimiz gibi genel usul bu olmakla birlikte 

rivayetin muhtevasına göre tutum belirlediklerine de şahit olunmaktadır. 

Şarihlerin böyle bir faaliyet içerisine girmeleri rivayetler arasında hakiki bir 

tearuzun olamayacağı anlayışında olduklarının yanı sıra rivayet malzemesini bir 

bütün olarak ele alma arzularına işaret etmektedir. Mezheplerin bilinen yaklaşımları 

şarihler tarafından da sergilenmektedir. 

 

C. Fıkhî Yaklaşım 

 
Genelde fıkhî uzmanlık sahibi olan bu şarihler arasında Hattâbî’nin, 

mezhebî olmayan ve daha genel bir temele oturan fıkhî yaklaşımı diğerlerinden 

farklıdır. O, rivayetlere sadece hüküm istinbatına yönelik değil, bunun yanı sıra 

rivayetlere fıkhın kaynağı olmaları bakımından da yaklaşır. Daha ziyade, örneğini 

zengin içerikli şerhlerde gördüğümüz bu yaklaşım tarzı, hüküm istinbatı amaçlı 

değil, hadisin şerhi esnasında onun kaynaklık ettiği fıkhî hükümleri nakleden tasvirî 

bir yaklaşımdır. Böyle bir tarz, Hattâbî’nin mukaddimesinde belirttiği temel amacına 

da uygundur. Bununla beraber, kişisel kanaatlerini serdetme, farklı fıkhî görüşleri 

aktarma, fıkhî hükümlerin delillerine işaret etme, usul-i fıkhın verilerini kullanma, 

metne azamî derecede bağlılık, rivayetle amel ediliyor olmasını önemseme ve fıkıh 

dili kullanma gibi konularda -detaylardaki farklılıklarla birlikte- ortak tavırlar 

sergilemektedirler. 

                                                 
433 Arık, M. Selim, Ebû Bekir Đbnu’l-Arabî ve Sunen Şerhi Ârizatu’l-ahvezî, (Basılmamış Doktora 
Tezi), Bursa, 2001, 92 (Âridatu’l-ahvezî I, 317-318’den naklen) 
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Sözü edilen şarihlerin fıkıh alanında ciddi bir birikime sahip olduklarını, 

şerhlerine yansıtmalarından önce bu alanda yazdıkları eserlere baktığımızda 

anlayabiliyoruz. Usul-i fıkıh,434 fıkıh, hilâfiyât türü eserler kaleme almış olan bu 

şarihlerin önemli bir avantajı, çeşitli mezhebe mensup pek çok hocadan ders alarak 

yetişmiş olmalarıdır.435 

Hadis metinlerinden bizzat hüküm çıkarma, bir fakih gibi davranma bu 

şarihlerde çok sık rastladığımız bir tavırdır. Bunun böyle olması normaldir, çünkü 

uğraş alanları olan hadis metinleri fıkhî hükümlerin temel kaynaklarından biridir. Bu 

eserler de nakilci ya da derlemeci birer fıkıh kitabı olma amacı taşımamaktadır. 

Bununla birlikte ortaya koydukları fıkhî görüşlerin çoğunluğunun mensup oldukları 

mezhebin görüşleriyle örtüştüğü de bir gerçektir. Her ne kadar bu durum Hattâbî için 

geçerli olsa ve o Şâfiî’nin görüşlerini takip ediyor görünse de onun Şâfiîlik 

çizgisinde bir şerh yazdığını söyleyemeyiz. Onun zaman zaman Đmam Şâfiî’yi de 

tenkit ettiği bu eserinde, kişisel görüşlerini ortaya koyduğu izlenimi edinilmektedir. 

Ancak çok dikkat çekici bir şekilde Đmam Şafiî’nin üstlendiği misyonu devam 

ettirmek gibi bir çaba içerisinde olduğu hissedilmektedir. Bilindiği gibi Şâfiî aklın 

hareket alanını kıyasla sınırlarken, zaman zaman metin dışı etkenleri dikkate alarak 

hüküm istinbat eden ehl-i re’y ile hadisi bizzat delilin kendisi sayan ehl-i hadisin 

arasında durmaktaydı. Đşte Hattâbî’nin Meâlimu’s-sunen’ini yazma amacı da her iki 

ekolün birbirlerinin dayanaklarına ihtiyaçları olduğunu göstermektir. Hattâbî’nin 

fıkhî yaklaşımlarına yakından baktığımızda onun, Şâfiî’yi takipçiliğinin sadece bu 

temel misyonla sınırlı olmadığını, hadis metinlerine yaklaşımında da onu takip 

ettiğini göreceğiz. Endülüs’te yazılan fıkhî şerhlerin Mâlikîlik çizgisinde yazıldığı 

hatırlayalım. Gerçekten de bu şerhlerin, her mezhepten farklı görüşleri aktarırken, 

                                                 
434 Örneğin Mâzerî’nin, Kâdı Abdulvahhab'ın et-Telkin’i üzerine kaleme aldığı Şerhu't-Telkin adlı 
eseri, ihtiva ettiği hilafiyat bilgisi ve üslubu ile başta Đbni Rüşd olmak üzere birçok Mâlikî fakihini 
etkilemiştir. Đzahu'l-Mahsul min Burhani'l-Usûl ( Şerhu'l-Burhan el-Đmla ale'l-Burhan ) adlı eseri ise 
el-Cüveyni'nin el-Burhan fî Usuli'l-Fıkh adlı kitabının Đcma bahsine kadar gelen bölümünün şerhidir. 
Eş'arî kelamını Mâlikî fıkıh usulü ile mecz eden ilk eserlerden biridir. Bkz. Kaya, Eyyüp Said, 
“Mâzerî”, DĐA, XXVIII, 194  
435 Meselâ Hattâbî’nin hocalarından Ebû Bekir Ahmed b. Selmân en-Neccâd (348/959) Hanbelî’dir. 
(Bkz. Đbn Ebî Ya’la, Ebû’l-Huseyn Muhammed, Tabakâtu’l-hanâbile, I-IV, Beyrut, trs., II, 7 vd. 
Burada en-Neccâd’ın, Ahmed b. Hanbel’in mezhebi dğrultusunda fetvalar verdiği kaydedilmektedir.) 
Diğer bir hocası Ebû Muhammed Cafer b. Muhammed b. Nusayr (348/959) sufî meşrep bir 
muhaddistir. (Bkz. Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdillah el-Đsbahânî, Hilyetu’l-evliya ve tabakâtu’l-asfiya, 
I-X, Dâru’l-kutubi’l-arabî, Beyrut, 1405, X, 381). Hattâbî’nin eserlerini topluca görmek için bkz. 
Karacabey, a.g.e., 28-32; Đbnu’l-Arabî’nin eserlerini topluca görmek için bkz. Arık,  Ebû Bekir Đbnu’l-
Arabî ve Sunen Şerhi Ârizatu’l-ahvezî, 21-41 
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temel amacının Mâlik’in ve diğer Mâlikî âlimlerin görüşlerini ortaya koymak olduğu 

fark edilmektedir. Diğer mezheplerle mukayese esnasında da Mâlik’in görüşlerini 

temellendirme ve savunma tavırlarına çok sık rastlamak mümkündür. Esasen ele 

aldığımız Endülüs şerhlerinin Mâlikîlik çizgisinde kaleme alınmış olmalarını 

tamamen mezhep unusuruna bağlamamak gerekir. Dinî birikimin Malikîlik 

üzerinden aktarılması arzusu da mevcuttur. 

Ele aldığımız fıkhî şerhler benzer üsluplar kullanmakta, rivayet yorumunda 

ihtilaflı konulara endeksli bir hareket tarzı ortaya koymaktadırlar. Bu eserlerde  

"Đnsanlar (ya da âlimler, fakihler vb) şu konuda ihtilaf ettiler"436 gibi kalıpların fazla 

tekrarlandığını görebiliriz. Bu kalıp rivayet metninden ziyade, bu metne ya da diğer 

varyantlarına dayandırılan ihtilaflı konuların öncelendiğini işaret etmektedir. Tam da 

burada Hattâbî’nin diğerlerinden farklı olarak, genellikle hüküm çıkarmaya uygun 

rivayetleri ya da rivayetlerin hüküm çıkarmaya elverişli kısımlarını ele aldığı 

vurgulanmalıdır. Örneğin Ebû Dâvûd’da k.el-Eşribe’de bütün olarak yer alan Vefd 

Abdilkays rivayetini şerh etmeyip, yine aynı bölümde zikredilen ve söz konusu 

rivayetin son kısımlarıyla örtüşen rivayet ile k.Şerhu’s-sunne’de geçen ve söz konusu 

rivayetin baş tarafını teşkil eden başka bir rivayeti ayrı ayrı şerh etmektedir. Burada 

da görüldüğü gibi o, rivayet metnini bir bütün olarak ele almayıp, hüküm 

çıkarabileceği kısımları ile meşgul olmaktadır. Diğer şerhlerden Mu’lim’de de 

gördüğümüz benzeri tavırlar, onun telif ediliş tarzıyla ilgilidir.  

Sözünü ettiğimiz şarihlerin hadis metinlerinden doğrudan hüküm 

çıkarmalarının, birer fakih gibi davranmalarının pek çok örneği vardır. Öncelikle 

belirtilmelidir ki, bu âlimlerin fıkıh ve usûl-i fıkıh alanında yazdıkları eserlerden 

ciddi bir fıkıh formasyonları olduğu anlaşılmaktadır. Hattâbî rivayet metinlerinden 

doğrudan hüküm çıkarırken çoğunlukla genel ilkelerden hareket etmektedir. Zaman 

zaman hadislerden genel ilkelerle ilgili çıkarımda bulunmakta, çıkardığı bu ilkeleri 

yeni konulara teşmil etmektedir. Esasen zihninde var olduğu anlaşılan bu genel 

ilkeleri yine hadislerle temellendirmektedir. Mesela, “…Hz. Ömer: ‘Biz şimdi niye 

remel yapalım. Onu daha önce müşriklere göstermek için yapıyorduk. Ama artık 

Allah müşrikleri yok etmiştir’ dedi. Sonra şöyle devam etti: ‘Rasûlullah’ın yaptığı bir 

şeyi terk etmeyi sevmeyiz’” şeklindeki rivayete yaklaşımı bunun güzel bir örneğidir. 

                                                 
436 Meselâ bkz. Meâlim, II, 112; Mu’lim, II, 132; Đkmâlu’l-mu’lim, II, 256; Âridatu’l-ahvezî, V, 182 
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O bu rivayetle ilgili olarak ‘Nebî (a.s.)’ın fiilleri, hilafına bir delil olmadığı sürece 

vucûbiyet ifade ettiğine delil vardır’ demek suretiyle genel bir ilke çıkarmaktadır. 

Çıkardığı bu ilkeyi başka konulara teşmil etmektedir. Örneğin cuma günü gusletme 

emrini437 değerlendirmesinde, guslün sebebi kalktığı halde hükmünün devam ettiğini 

söylemektedir.438 "Durgun suya bevledip de sonra cünüplük sebebiyle onunla 

gusletmeyin"439 hadisinden çıkardığı hükümlerden biri de, akarsuyun hükmünün 

durgun suyunkinin hilafına olduğuna delil olduğu şeklindedir. Bu çıkarımını da daha 

genel olan şu ilkeye dayandırmaktadır: "Bir şey özel vasıfları ile zikredilirse bu vasfı 

taşımayanların hükmü onun hilafına olur."440  Hattâbî’nin sözünü ettiğimiz 

yaklaşımını gösteren sayısız örneklerinden biri de “uykudan uyanınca elleri kaba 

sokmadan önce yıkamayı emreden rivayete441 getirdiği yorumdur. Hattâbî bu emrin 

necaset ihtimali üzerine, yani şüphe barındıran bir durumla ilgili olarak verilen bir 

emir olduğunu, dolayısıyla müstehab hükmünü taşıdığını belirtmekte ve bu görüşünü 

de ‘şüphe barındıran emir vucubiyet ifade etmez’ ilkesine dayandırmaktadır.442 

Rivayeti ilkeler çerçevesinde yorumlama örneklerini Hattâbî’deki kadar 

olmasa da diğer fıkhî şerhlerde de görebiliriz. Aynı hadisle ilgili olarak Kâdî Iyâz’ın 

“…çünkü elinizin gece nerede gezdiğini bilemezsiniz” ifadesinden hareketle, “bu şek 

ve ihtiyat sebebiyledir ve bu vucûbiyeti nefyeder” sözü, onun da aynı ilkeye 

dayandığını göstermektedir.443  

Şarihlerin kendi fıkhî görüşlerini ortaya koymalarına dair pek çok örnekten 

biri, Bâcî’nin, Hz. Aişe'nin "Ben (geceleri) Rasûlullah (s.a.)'in önünde yatar, 

ayaklarım da onun kıblesinde olurdu. O, secdeye gittiği zaman, eliyle bana dokunur, 

ben de ayaklarımı çekerdim…" sözünün, kadına lezzet olmaksızın dokunmanın 

abdesti bozmayacağına delil olduğu şeklindeki kanaatini dile getirmesidir.444 Bir 

başka yerde de o, kocasının gönderdiği nafakayı beğenmeyip Rasûlullah'a şikâyet 

eden Fatıma bint Kays'a Hz. Peygamber'in "nafaka hakkın yok" buyurmasıyla ilgili 
                                                 
437 Buhârî, 11 / cuma, 2, (I, 212) 
438 Â’lâm, II, 880 
439 Ebû Dâvûd, 1 / tahâret, 36 (I, 56)  
440 Meâlim, I, 34; Bu örnekte Hattâbî fıkhî görüşlere işaret etmemektedir. Oysa zengin içerikli 
şerhlerden olan Nevevî farklı görüşleri aktarmaktadır. Buna karşılık Nevevî, Hattâbî'nin zikrettiği 
şekilde bir ilke zikretmediği gibi böyle bir ilkeyle hareket etmediği de gözlenmektedir. Bkz. Minhâc, 
II, 465–467 
441 Buhârî, 4 / vudû'u’, 26, (I, 48–49) 
442 Â’lâm, I, 253 
443 Bkz. Đkmâlu’l-mu’lim, II, 100 
444 Muntekâ, II, 154 
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olarak, "Bu, Ebû Hanîfe ve Sevrî'nin görüşlerinin tersine, üç talakla boşanmış kadına 

-hamile bile olsa- nafaka olmadığına delildir " demektedir.445 

Bu şarihler, fıkhî hüküm çıkarmalarında -pek çoğu hükmün hikmetlerini 

ifade eden- genel açıklamalar da bulunmaktadır. En fazla Hattâbî’de rastladığımız bu 

tavır yoğunlaştığı alan ve düşünme yapısı çerçevesinde diğer şerhlerde de mevcuttur. 

Hattâbî’de gördüğümüz bu yaklaşımın örneklerinden biri, "Rasûlullah, meyveler 

olgunlaşıncaya kadar satışını yasakladı" hadisinde446 nehyin sebep ve gayesi 

hakkında yaptığı açıklamadır. Meyvelerin olgunlaştığı zaman hastalanma oranının 

daha az, olgunlaşmadan önce herhangi bir afetle daha yüksek olabileceğine dikkat 

çektikten sonra, Hz Peygamber'in satıcıyı iki sebepten ötürü men etmiş olabileceğini 

söylemektedir: Birincisi, olgunlaşan meyvenin kıymeti artıp daha çok kâr 

edeceğinden ihtiyata binaen olabilir. Çünkü daha önce satması halinde yeteri kadar 

para alamayacaktır. Bu, malı zayi etmektir. Đkincisi, alıcı olan din kardeşinin bu 

maldan zarar görmesi halinde satıcı açısından bunun doğru olmayacağı, sanki aldığı 

karşılıkla batıl yoldan kardeşinin malını yemeye benzeyeceğindendir. Müşteriyi men 

etmesine gelince; herhangi bir şekilde aldığı malın zarar görmesi halinde kendi 

malının gitmesini önlemek içindir.447  

Mâzerî’nin "Gümüş kaptan içen karnına ancak ve ancak cehennem ateşi 

şırıldatır"448 hadisi ile ilgili olarak, bundan nehyin acemlerin fiillerine benzemekten 

dolayı olduğunu belirtmesi449 de aynı tarz bir değerlendirmedir. Đbnu’l-Arabî’nin 

“gece uyandığınızda, elinizi iki ya da üç kere su dökmeden kaba sokmayınız. 

Elinizin nerede gecelediğini bilemezsiniz”450 rivayetiyle ilgili açıklamaları da bunun 

bir başka örneğidir. Buradaki el yıkamanın ibadet amaçlı mı, necasetin izalesi için mi 

yoka sayıya bağlı olmaksızın temizlik için mi olduğu konusunda ihtilafın olduğunu 

belirttikten sonra o şu açıklamayı yapmaktadır: “Eğer necasetten dolayı ise bu, o 

toplumun tuvalet temizliğini taşla yapıyor olması ve dolayısıyla bir gaflet halinde 

ellerine necasetin bulaşması ihtimalinden dolayıdır.”451 

                                                 
445 Muntekâ, V, 388 
446 Buhârî, buyû’, 85 (III, 34); Ebû Davûd, 22 / buyû’, 22 (III, 664) 
447 Bkz. Karacabey, a.g.e, 254; krş. Meâlim, III, 70–71 
448 Muslim, 37 / Libas ve’z-zinet, 1 (II, 1634) 
449 Mu’lim, III, 123 
450 Tirmizî, 1 / tahâret, 19 (I, 36) 
451 Âridatu'lahvezî, I, 38 
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Şarihlerin ulaştıkları fıkhî sonuçlar mensubu oldukları mezhep imamlarının 

görüşleriyle kahir ekseriyetle örtüşmekteyse de, kimi zaman onlarınkine aykırı 

olabilmektedir. Bu durum ele aldığımız bütün şarihler için geçerlidir. Örneğin 

Şâfiî’nin “sahabeden birinin namaz kılarken yaralandığı halde namaza devam 

etmesi” ile ilgili rivayeti452 delil göstererek, iki yoldan biri dışında çıkan kanın 

abdesti bozmayacağı şeklindeki görüşüne Hattâbî’nin, aksi yönde görüş bildiren 

fukahânın ekseriyetinin tercihinin ihtiyata daha uygun olduğu gerekçesiyle karşı 

çıkması bunlardandır.453 Bâci de Đmam Mâlik'in bazı görüşlerine muhalefet etmiştir. 

Örneğin Mâlik'in, şevval ayında tutulan altı günlük oruçla ilgili olarak, sahabeden 

herhangi birinin bu orucu tuttuğuna dair bir rivayetin olmaması, âlimlerin mekruh 

görmesi ve Ramazana ait olmayan bu orucu ramazan orucuna dâhil ederek bid'at 

olmasından korkmalarını gerekçe göstererek reddetmesine454 karşılık âlimlerin bir 

kısmının bu orucu tutmada bir sakınca görmediklerini ve fakat bununla ilgili esas 

dayanağın "Kim Ramazan orucunu tutar, ondan sonra şevvâl ayından altı gün 

peşinden tutarsa, bütün sene oruç tutmuş gibidir" hadisi olduğunu belirtir. Bâci'ye 

göre hadisin râvisi olan Sa'd b. Sa'îd'in bu hadiste infirad etmesi mümkün değildir. 

Ancak Medine âlimleri bu orucu kerih gördüklerinden dolayı Mâlik ihtiyatla 

karşılamıştır. Mâlikî mezhebine mensup diğer âlimler de bu orucun tutulmasına karşı 

çıkmamaktadırlar.455  

Đbnu’l-Arabî’nin de Đmam Mâlik'i tenkit ettiği bu türden yaklaşımlarına 

rastlamak mümkündür. Örneğin Đmam Mâlik'in "imam yanıldığı zaman kadın ve 

erkek tesbih ederler" görüşünün hadisteki "tesbih erkekler için, el çırpma kadınlar 

içindir"  hükmüne ters düştüğünü belirtmektedir.456 Đbnu'l-Arabî bir başka yerde, 

"sebzelerde zekât yoktur"457 hadisini naklettikten sonra mezhep imamlarının bu 

konudaki görüşlerine de değinir. Buna göre imam Mâlik ve Şâfiî "sebzelerde zekât 

yoktur" derken Ebû Hanîfe zekât verilmesi gerektiği kanaatindedir. Đbnu'l-Arabî bu 

                                                 
452 Ebû Dâvûd, 1 / tahâret, 78 (I, 137 ) 
453 Hattâbî, kanın abdesti bozmayacağı görüşünde olanların bu hadîse dayandıklarını belirttikten 
sonra: "Bu haberden bu şekilde hüküm çıkarmanın nasıl sahîh olduğunu anlamıyorum. Çünkü kan 
akıp bedenine bulaştığına göre elbisesine de bulaşmıştır. Elbisesine az da olsa kan bulaşıp bu halde 
namaz kılan kişinin namazı Şafiîye göre de caiz değildir. Ancak yaradan kan çıkar da bedenine 
bulaşmazsa o zaman müstesna. Eğer burada durum böyle ise, hayret." demektedir. Bkz. Meâlim, I, 61 
454 Muvatta', 18 / sıyâm, 60 (I, 311) 
455 Muntekâ, III, 92 
456 Ârizatu'l-ahvezî, II, 140 
457 Tirmizî, 5 / zekât, 13 (III, 30) 
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görüşleri naklettikten sonra "her biri mahsul verince ürününden yiyin, devşirildiği 

gün hakkını da verin. Đsraf etmeyin…"458 ayetine de atıfta bulunarak Ebû Hanîfe'nin 

kanaatini paylaştığını ifade eder. Buna gerekçe olarak da, bu görüşün fakirlerin 

lehine olduğunu ve mezkûr ayet uyarınca, nimete şükrün en güzel örneğini teşkil 

edeceğini gösterir.459 

Mezhep imamına muhalefet edilen görüş miktarı Hattâbî ve diğerleri 

arasında değişebilir. Ancak bu hiçbir zaman kesin olarak şarihin yaklaşımında 

mezhebî tavrın etkisini ya da oranını tespit etmek imkânını vermemektedir. Bu 

örneklerler, şarihlerin mezheplerinin çerçevesinde devam eden genel çizgilerinin 

yanı sıra katı bir mezhebî taassup içinde olmadıklarına delalet etmektedir. Asıl dikkat 

edilmesi gereken, şarihin hüküm istinbatındaki usul ve yöntemi ile akla ve nakle 

verdiği önem bakımından mezhep imamıyla ne kadar ayrı düştüğüdür. Burada 

çoğunlukla şarihlerin usul bakımından mezhep imamlarına tabi olduklarını ancak 

füruata taalluk eden kimi meselelerde onlardan ayrılabildiklerini söyleyebiliriz. 

Örneğin bu konuda en rahat davranan Hattâbî’nin bile temel usul meselelerin hemen 

hepsinde Đmam Şâfiî’nin yaklaşımlarını benimsediği görülmektedir.460 Onun, diğer 

rivayetlerin yorumunda da tatbik edilebilir ilkeyi yakalama çabası, asla metinden 

kopuk değildir. Örneğin Hz. Peygamber’in kurbanlığını işaretlemesinden461 bahseden 

rivayetle ilgili olarak, işaretleme (iş’âr) işkence (müsle) olup olmadığı tartışmalarına 

değinmekte ve işkence olmadığını çünkü ondaki amacın kurbanlık hayvana, 

diğerleriyle karışmaması için işaret koymak olduğunu söylemektedir.462 Oysa bu 

konuda olgusal durumu dikkate alan Ebû Hanîfe, iş’âr kelimesinin delalet ettiği fiilî 

ve fizikî durumu, kendi zamanındaki yaygın uygulamayla irtibatlandırmış ve bunun 

hayvanlara yapılan bir işkence olduğunu görerek, rivayetin zahiri anlamına göre 

                                                 
458 6 / En'am, 141 
459 Ârizatu'l-ahvezî, III, 109–110; Đbnu’l-Arabî’nin Ebû Hanîfe'ye itiraz ettiği yerler az değildir. 
Örneğin "Rüşdüne erinceye kadar, yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın" (6 / 
En'am, 152) ayetinin tefsirindeki "rüşd"ün büluğ çağı olduğunu, Ebû Hanîfe'nin ise bunu yirmi beş 
yaş olarak belirlediğini söyler ve böyle hükümlerin kıyas veya re’y ile belirlenemeyeceğini ancak 
nakil ile bilinebileceğini belirtir. Đbnu'l-Arabî'ye göre Ebû Hanîfe bu gibi konularda zayıf hadis de 
kullanmaktadır. Bunun sebebi ise, müdellis kişilerin çok olduğu dâru'l-darb'da (Kûfe) yaşamış 
olmasıdır. Hâlbuki Đmam Mâlik gibi Medine'de yaşamış olsaydı kendisinden de dinin iksirleri ve 
altınları sadır olabilirdi. Bkz.Đbnu’l-Arabî, Ahkâmu'l-kur'an, I-IV, thk. Ali Muhammed el-Bicâvî, 
Dâru’l-ma’rife, Beyrut trs., II, 771  
460 Bkz. Karacabey, a.g.e., 64-66 
461 Buhârî, 25 / hac, 108 (II, 182-183) 
462 Â’lâm, II, 895 
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yapılan bir uygulamanın müsle-işkence olacağını söylemiştir. Bunun yerine rivayetin 

gâî yorumunu benimseyerek iş’ârdan asıl amacın belirleme olduğunu, binaenaleyh 

bunun herhangi bir şey takmak suretiyle de gerçekleşebileceğini savunmuştur.463 

  Endülüslü şerhlerde Mâlikî usul çizgisinin takip edildiği açık bir şekilde 

görünmektedir. Đmam Mâlik’in temel yaklaşımında ‘amelu ehli’l-Medine’nin 

metinlerin sıhhati ve huccet olma değeri bakımından önemli bir kıstas olduğu 

bilinmektedir. Bu temel yaklaşımın söz konusu şerhlerde de devam ettirildiğini 

görmek mümkündür. Örneğin bunun örneklerinden biri Bâcî’nin,  "Mâlik ennehu 

belağahu" şeklinde nakledilen "Rasûlullah (s.a.) malı sonra teslim edilmek üzere 

peşin para ödeyerek yapılan alışverişi yasaklamıştır"464 şeklindeki rivayete 

yaklaşımıdır. Bâci bu rivayetle ilgili olarak şunları söyler: 

"Bu hadise sahih bir isnâd bilmiyorum. Fakat buna benzer rivayetler mevcuttur. Bunun 

haramlığı hususunda fakihler icma etmişlerdir. Ümmetin kabulü de bu yönde olup 

uygulama da böyledir. Bu da manasının sahih olduğuna delalet eder"465  

Bu şerhlerde Mâlikî mezhebinin ayırıcı diğer yaklaşımları ile ilgili örneklere 

de çokça rastlamak mümkündür. Meselâ Đbnu’l-Arabî’nin, bir Arabînin mescide 

bevlettiğini gören Hz. Peygamber'in "Bırakın onu, oraya yalnız su dökün. Siz 

kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz…"466 şeklindeki sözlerinden, "hataya karşılık 

yumuşak davranma ve hoşgörülü olma, idarenin gereğidir" hükmünü çıkardıktan 

sonra, "bu aynı zamanda usul-i fıkıhtan ‘istislâh’ prensibine de girmektedir" demesi 

bunun güzel bir örneğidir.467 

Şarihlerin hepsinin yaklaşımında nesh, te’vîl, te’lif-cem ve tercih gibi 

unsurların etkin olarak kullanıldığı görülmektedir.  Bacî’nin Abbâd b. Temim'in 

amcasından rivayet ettiği "Rasûlullah (s.a.)'i mescitte ayak ayaküstüne atıp sırt üstü 

yatmış olarak gördüm" rivayeti ile "Rasûlullah ayak ayaküstüne atmayı yasaklamıştı" 

rivayetleri arasındaki ilişkiye yaklaşımı bu unsurlarla ilgili anlayışları topluca 

                                                 
463 Özafşar, a.g.e., 245 (Ebû Yusuf, Đhtilâfu Ebî Hanîfe ve Đbn Ebî Leyla, 136’dan naklen) 
464 Muvatta', 31 / buyû', 30 (II, 657) 
465 Muntekâ, VI, 374 
466 Tirmizî, 1 / tahâret, 112 (I, 276) 
467 Ârizatu'l-ahvezî, I, 200; Usulle ilgili eserleri günümüze ulaşan Đmam Şafiî, Ebû Bekr el-Cessas, el-
Bâcî ve Đbn Hazm gibi âlimlerin bu terimden hiç bahsetmemiş olmaları, özellikle Bâcî’nin fıkıh usulü 
hakkında Mâlikîler’in görüşleriyle Đmam Mâlik’e nispet edilen görüşleri derlemeyi hedeflediğini 
açıkça belirttiği Đhkâmu’l-fusûl fî ahkâmi’l-usûl adlı eserinde ve re’y, kıyas, istihsân gibi beşerî yönü 
bulunan kaynakları tamamen reddeden Đbn Hazm’ın öncelikle Mâlikîler’i hedef aldığı bilinen usule 
dair kitaplarında yer almaması da terimi ilk kullananın Đmam Mâlik olmadığı varsayımını 
güçlendirmektedir. Özen, Şükrü, “Đstislâh”, DĐA, XXIII, 385 
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göstermesi açısından ilginç bir örnektir. O bu iki rivayet arasında muhtemel bir 

nasih-mensuh ilişkisinin gerektirdiği vurûd tarihleri hakkındaki bilgiye sahip 

olmadığını söyledikten sonra bunlar arasında cem'in mümkün olduğunu belirtir ve 

bununla ilgili üç ihtimal sayar. Ardından bunların da sahih olmaması durumunda, 

daha sahih, toplum tarafından benimsenmiş ve uygulamaya muvafık oluşundan 

dolayı Zuhrî'den gelen rivayetin tercih edilmesi gerektiğini söyler. Nesh söz konusu 

olması durumunda ise, Rasûlullah (s.a.)'den sonra bunun cevazına dair oluşan 

icma'dan dolayı ibaha ifade eden rivayetin nâsih kabul edilmesi gerektiğini 

savunur.468 Diğer şerhlerde de bu unsurların kullanımı aynı minval üzeredir. Bu 

unsurların herhangi birini reddeden bir şarih görünmemektedir.469  

Şerhlerde fıkhî yorum eğiliminin sergilendiği durumlardaki en belirgin tavır 

farklı görüşlerin aktarılmasıdır. Hattâbî çoğunlukla sahabe, tâbiûn ve mezhep 

imamlarının görüşlerini aktarır. Endülüs’teki şerhlerin aksine mensubu olduğu 

mezhebin âlimleri arasındaki görüş farklılıklarına değinmemektedir. Ayrıca onun 

farklı görüşlere dair naklettiği bilgilerin miktarı ve tarzı bakımından iki şerhi 

arasında hatırı sayılır derecede bir fark vardır. Buhârî şerhinde Ebû Dâvûd 

şerhindekinin aksine farklı görüşlere daha az temas etmekte, bunu yaptığında da ya 

isimleri zikretmekten imtina etmekte ya da hükmü açıkladıktan sonra buna 

uymayanları belirtmekle yetinmektedir.470  Hz. Aişe'nin naklettiği "Bir gün Hz. 

Peygamber yanıma geldiğinde elimde bulunan büyük gümüş yüzükleri gördü ve 'Ey 

Aişe! Bunlar nedir?' diye sordu. Ben de, 'senin yanında süsleneyim diye taktım ey 

Allah'ın Rasûlü dedim. Bunun üzerine 'zekâtını verdin mi?' diye sordu…"471 

rivayetiyle ilgili olarak Hattâbî, bu konudaki farklı fıkhî görüşleri şöyle açıklar: 

"Đnsanlar süs için takılan mücevherlerden zekât gerekip gerekmediği hususunda 

farklı görüşlere sahiptirler. Ömer b. Hattâb, Abdullah b. Mes'ud, Abdullah b. Amr ve 

Đbn Abbâs'ın zekâtın gerektiği kanaatinde oldukları rivayet edildi. Đbnü'l- Müseyyeb, 

Saîd b. Cübeyr, Atâ', Đbn Sîrîn, Câbir b. Zeyd, Mucâhid ve Zuhrî'nin görüşü de 

aynıdır. Sevrî ve ashâb-ı re’y de bunu benimsediler. Đbn Ömer, Cabir b. Abdillah ve 

Aişe ile Kâsım b. Muhammed ve Şâbî'nin zekâtın gerekmediği görüşünde oldukları 

                                                 
468 Muntekâ, II, 336 
469 Diğer şerhlerdeki uygulamaları için bkz. Meâlim, IV, 248, Đstizkâr, I, 47; Mu’lim, III, 163 
Âridatu’l-ahvezî, II, 119; Đkmâlu’l-mu’lim, II, 235 
470 Karacabey, a.g.e., 259 
471 Ebû Dâvûd, 9 / zekât, 4 (II, 213) 



105 
 

rivayet edildi. Mâlik b. Enes, Đbn Hanbel, Đshâk b. Râhuye ve Şâfiî de bu görüşü 

benimsediler…"472 Hattâbî’nin farklı fıkhî görüşleri çoğunlukla hem senedsiz 

nakletmesi hem de onların detaylarına girmemesi dikkat çekmektedir. Diğer fıkhî 

şerhlerde de benzer bir aktarım tarzı mevcuttur. Bunun tek istisnası Đbn Abdilberr’in 

Đstizkâr’ıdır. Đbn Abdilber bu eserinde –ki isnad ve rical ağırlıklı şerh olarak 

nitelediğimiz Temhîd’inde de aynıdır- fıkhî görüşleri çoğunlukla senedli 

aktarmaktadır. Örneğin ‘messu’z-zeker’ konusuyla ilgili olarak farklı görüşleri şu 

şekilde zikreder:  

“Đbn Ebî Zi'b ve Hâtim b. Đsmâîl - Abdurrahman b. Hırmele kanalından gelen habere göre 

Saîd b. el-Müseyyib zekerine dokunan kimse için abdesti vacib görürken, Đbn Ebî Zi'b'in el-

Hâris b. Abdurrahman yoluyla naklettiği haberde abdesti gerekli görmediği belirtiliyor. 

Ma'mer ise Katâde vasıtasıyla onun zekeri diğer azalardan biri gibi gördüğü için abdestin 

gerekmediği düşüncesinde olduğunu söylemektedir.”473 

Đbn Abdilber Saîd b. el-Müseyyib'ten gelen bu haberlerden, Katâde'nin hafız 

olması buna karşılık Abdurrahman'ın bu vasıftan yoksun olması gerekçesiyle Katâde 

kanalından gelen haberi daha sahih bulmaktadır. Bu örnekte onun, görüşlerin 

sahiplerine nispet edilişindeki ihtilaflara da işaret ettiğini ve bunlar arasında bir 

tercihte bulunduğunu görmekteyiz. Đbn Abdilberr’in bu usulü, Hattâbî’ninki ile 

farklılık arz etmektedir. Zira Hattâbî bu tür detaylı ihtilafları aktarmaktan 

kaçınmaktadır. Aslında diğer fıkhî şerhlerde de yani Muntekâ, Mu’lim, Đkmâlu’-

mu’lim ve Âridatu’l-ahvezî’de de Đstizkâr’daki gibi detaylı bir sunumu bulamayız.  

 Đstizkâr’ın diğer bir üstünlüğü de Mâlikî mezhebindeki ihtilafları en ince 

ayrıntısına kadar düzenli bir şekilde vermesidir. Onun mezhep içerisindeki farklı 

görüşleri aktardıktan sonra ‘tahsilu mezhebi Mâlik’ ifade kalıplarını kullandığına sık 

sık rastlanabilir.474 Mâlikî mezhebindeki ihtilafları aktarma Mu’lim ve Muntekâ475 

dışındaki Endülüs şerhlerinin ortak özelliklerindendir. Örneğin Kâdî Đyâz, Köpek 

artığıyla ilgili Mâlikîlerin görüşlerinin dört noktada toplandığını, bunların temiz ve 

necis oluşu, tutmaya ehil (av köpeği) olup olmama bakımından ve bedevî ve hazarî 

olma bakımından ele alındığını belirtmektedir. Ayrıca mezheplerinin diğer bir 

                                                 
472 Meâlim, II, 15 
473 Đstizkâr, I, 248 
474 Örneğin köpeğin yaladığı kabın yıkanmasıyla ilgili rivayete yaklaşımında bunu görebiliriz. Bkz. 
Đstizkâr, I, 206 
475 Bâcî bu eserini ihtisar ederken bunun gibi bilgileri de bilinçli olarak dışarıda bırakmıştır. Bkz. 
Muntekâ, I, 201 
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açıdan, köpeğin yaladığı kabın kullanılırken mi yoksa yalandığı zaman mı yıkanacağı 

konusunda da –ki bu yıkamanın taabbudî olup olmadığı tartışmasına dayanır- ihtilaf 

ettiğini eklemektedir. Bu şekilde farklı görüşlere, herhangi bir isme nispet etmeden 

genel hatlarıyla işaret eden Kâdî Đyâz, bu konularda mezhep imamlarının görüşlerini 

özetlemektedir. Đkmal ettiği Mu’lim’de mevcut olmayan bu bilgilere göre, köpeğin 

yaladığı suyun necis olup olmadığı dolayısıyla abdest alınıp alınamayacağı 

konusunda kendisinin başka su varsa kaçınılması gerekli olduğu görüşüne sahip 

olduğunu belirttikten sonra Evzâî'nin de bu görüşte olduğunu eklemektedir. Sevrî'nin 

başka su bulamayanın bununla abdest alıp ardından teyemmüm etmesi gerektiğini 

savunduğunu, Şâfiî ve Đbn Hanbel'in kabı yıkama sayısının tekrarlanması konusunda 

hadisin lafzına muvafakat ettiğini, bununla birlikte Şâfiî'nin köpeği necis kabul 

ettiğini, Ebû Hanîfe'nin köpeğin necisliğini kabul edip hadiste geçen yıkama adedinin 

yerine getirilmesini şart görmeyip asıl olanın arınıncaya kadar yıkanması olduğunu 

savunduğunu belirtmektedir.476  

Âridatu’l-ahvezî’de de farklı görüşlerin zikredildiğini görebiliriz. Ancak 

Đstizkâr bu konuda gerek miktar ve gerekse düzen bakımından fıkhî şerhlerin en 

gelişmişidir. Meselâ ‘messu’zeker’ konusundaki farklı görüşlerin dört noktada 

toplandığını, bunlardan ilkinin, zekerine dokunana abdest gerekmeyeceğini 

savunanların görüşü olduğunu belirtir. Bunlardan bir kısmına göre  -ki Sahnûn ve el-

Utkî bunlardandır-  namaz kılmışsa bile ister vakti çıkmış isterse çıkmamış olsun 

namazını iade etmek zorunda değildir. Đbnu'l-Kâsım ve Eşheb'in içinde bulunduğu 

diğerlerine göre ise namazın vakti çıkmamışsa iadesi gerekir. Onlar bu görüşlerini 

Đbn Vehb rivayetine dayandırmaktadırlar. Đkincisi, abdestin gerekliliğini savunan 

görüştür. Asbâğ b. el-Ferec ve Đsâ b. Dînâr'ın da yer aldığı bu âlimlere göre zekerine 

dokunan kimse vakti çıkmış olsa da olmasa da namazını iade etmesi gerekir. Bu 

görüş temelde, güneş doğduktan sonra sabah namazını iade eden Đbn Ömer'in 

tutumuna dayanmaktadır. Üçüncü görüş konuyu ‘zevk alma’ açısından ele 

almaktadır. Đsmâîl b. Đshâk ile Bağdatlı Mâlikî âlimlerden Đbn Bükeyr b. el-Müntâb, 

Ebû'l-Ferec ve el-Ebherî'nin savunduğu bu görüşe göre zekerine dokunduğunda -

kadına dokunma konusunda olduğu gibi- zevk alan kimseye abdest gerekir. 

Namazını kılmışsa iade etmesi gerekir. Son olarak unutarak, ince bir elbise 

                                                 
476 Đkmâlu’l-mu’lim, II, 101–103 
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üzerinden, dirseğiyle, elinin dışıyla ya da herhangi bir uzvuyla kasıtlı olarak 

dokunma konularında da fikir ayrılıkları olduğunu, âlimlerin bir kısmının bu gibi 

durumların hepsinde abdestin gerekliliğini bir kısmının da gerek olmadığını 

savunduklarını belirttikten sonra Mağripli Mâlikîlerin görüşlerini özetlemektedir. 

Buna göre, zekerine arada teması engelleyici bir şey olmadığı halde avuç içiyle, 

elinin ayasıyla ya da parmaklarının içiyle dokunan kimsenin abdesti bozulur. Bunun 

dışında bozulmaz.477  

Fıkhî şerhlerde farklı görüşlerin zaman zaman delilleriyle birlikte 

nakledildiğini görmekteyiz. Bu bakımdan müdellel fıkıh kitaplarını andıran 

bölümlerine rastlamak olasıdır. Mâzerî’nin, “Beş vesk'den daha az da zekât 

yoktur”478 rivayeti bağlamında, bu konuyla ilgili farklı fıkhî hükümleri, özellikle Ebû 

Hanîfe’nin görüşlerini nakletmekte, bu hükümlerin kaynakları ve istinbat yollarına 

kadar işaret etmektedir. Bu sunumunun bir bölümünde şöyle demektedir: 

“Bu nisabın altındaki mahsulde, Ebû Hanîfe’ye göre zekât gerekmez. Biz ise farklı 

düşünüyoruz. Ebû Hanîfe “yağmurun suladığı mahsulden onda bir zekât alınır” hadisi ile 

ihticâc etmektedir. Onun bu görüşüne, nisab belirleyen hadislerle karşı delil getirilebilir. 

Eğer manaları aynı ise mutlak olanın mukayyede hamledileceği konusunda bir fikir ayrılığı 

yoktur. Ebû Hanîfe, umum ifade eden “Sizin için yerden çıkardıklarımızdan...” ayetini de 

aynı zamanda delil getirir. Biz ise bu umum ifade karşısında vesk belirleyen hadisleri delil 

getiririz. Kur’an’ın umum ifadelerinin haber-i vahidle tahsis olunabileceği konusunda 

usulcüler arasında bir ihtilaf yoktur. Bazı âlimler, vesk zikrederek miktar tayin eden 

hadislerde, ölçülemeyen sebzelerden zekât alınmayacağına dair bir işaret olduğunu 

söylerler” 479 

Belki de en az Hattâbî ve Mâzerî’de gördüğümüz bu türden yorumlar fıkhî 

şerhlerin ortak özelliklerinden birini teşkil etmektedir. Bunun en iyi uygulandığı 

şerhlerin başında Đstizkâr gelmektedir. Örneğin Hz. Peygamber ve ashabının 

uyuyakalıp sabah namazını kaçırmalarından bahseden rivayetin şerhinde farklı fıkhî 

görüşlere, dayandıkları rivayetlerle birlikte işaret etmektedir.480 

Şarihlerin usul-i fıkıhın istinbat metotlarını temellendirme gayretleri gözden 

kaçmamaktadır. Bu gayret, az ya da çok bütün şerhlerde vardır. Haber-i vahidin 

hucciyyeti, kıyas, zedd-i zerîa, istislah gibi yöntemlerin geçerliliklerini bir takım 

                                                 
477 Đstizkâr, I, 249 
478 Muslim, 12 / zekât, 1 (I, 673)  
479 Mu’lim, II, 7 
480 Bkz. Đstizkâr, I, 73 vd. 
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rivayetlere dayandırma eğilimi mevcuttur. Bu tavırlar genellikle mensup oldukları 

mezheplerin kullandıkları yöntemleri temellendirme şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Hattâbî, Enes b. Mâlik’ten gelen bir hadiste namaz kılanların,  kıblenin tahvilini 

haber veren bir kişinin sözüne itimatla yönlerini değiştirmelerini481 “âhâd haberin 

kabulünün vucûbiyetine delil” addetmektedir.482 Đbnu’l-Arabî de, hanımından, siyah 

bir çocuk doğurması sebebiyle şüphelenen bir adamı Hz. Peygamber’in “kırmızı 

devenden de boz deve doğabiliyor mu?” diyerek adamın şüphelerini 

gidermesinden483 hareketle, ‘kıyas’ın kat’î olarak delil olacağı sonucunu çıkartır.484 

Fıkhî değerlendirmeler fıkhî şerhlerde temel bir eğilim olarak belirmektedir. 

Rivayet metni üzerindeki pek çok değerlendirmenin bu eğilimle bir şekilde ilişkili 

olduğu görülmektedir. Bunların en önemlilerinden biri de metinleri sıhhat 

bakımından incelemektir.  

 

D. Rivayet Metinlerini Sıhhat Yönüyle Đnceleme 

Fıkhî şerhlerde sıhhat incelemesinin temelinde, rivayetin hüküm açısından 

delil olma değerini tespit amacı vardır. Bu tür değerlendirmeler çoğunlukla, ele 

alınan metinden fıkhî hüküm çıkarma ya da muhaliflerin çıkardığı hükümleri 

reddetme durumu ortaya çıktığında yapılmaktadır. Bu şerhlerde sıhhat incelemesinin 

ancak böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunda gündeme gelmektedir. Buna göre bu tür 

değerlendirmelerin rivayetin şerhi içerisinde çok fazla yer tutmadığı söylenebilir. 

Acaba rivayet metninin sıhhati ile ilgili değerlendirmelere fazla girilmemesi, 

şarihlerin bu alana ilgisizliğinden ve bu konudaki formasyonlarındaki eksiklikten mi 

kaynaklanmaktadır? Bu durum her ne kadar şarihlerin ilgi alanlarını ve 

formasyonlarını akla getirse de, bu tamamen dönemin şerh anlayışında rivayetlerin 

sıhhat incelemelerine takdir edilen yer ile ilgilidir. Hattâbî’nin bu alanda ileri 

derecede bir rical bilgisi olmadığı tahmin edilebilirse de,485 sözü edilen diğer 

şarihlerden pek çoğunun bu alanda eserleri vardır. Bâcî’nin et-Ta'dil ve't-Tecrîh li 

men Harrece lehu'l-Buhârî fî'l-Câmi'i's-sahih’i,486 Đbn Abdilberr’in el-Đstî’âb fî 

                                                 
481 Ebû Dâvûd, 2 / salât, 200 (I, 633)  
482 Meâlim, I, 208 
483 Tirmizî, velâ ve’l-hibe, 4 
484 Âridatu'lahvezî, VIII, 220 
485 Karacabey, a.g.e., 167 
486 Bâcî, et-Ta'dîl ve't-Tecrîh li men Harrece lehu'l-Buhârî fî'l-Câmi'i's-sahih, Riyâd, Dâru'l-livâ 1987;  
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ma’rifeti’l-ashâb’ı ya da Đbnu’l-Arabî’nin Evhâmu's-sahabe’si şarihlerin isnad ve 

rical alanındaki uzmanlıklarına delalet etmektedir. Bununla birlikte şarihler sözü 

edilen birikimlerini şerhlerinde doğrudan sergilememişlerdir. Bu durum, şerhlerin 

telif ediliş amaçlarıyla doğrudan ilgilidir. Fıkhî tarafı ağır basan bu şerhlerde 

rivayetlerin muhtevanın öncelenmesi hatta fıkhî meselelerin merkeze alınması böyle 

bir duruma neden olmuştur. Hattâbî ve Mâzerî’nin şerh ettikleri eserlerin 

rivayetlerinin tamamını ele almadıkları bilinmektedir. Aynı durum diğer şerhler için 

de az da olsa söz konusudur. Bu, şarihlerin rivayetlere belli oranda seçici 

yaklaştıklarını göstermektedir.487 Bâcî eserinin isminden de anlaşılacağı gibi 

Muntekâ'nın hemen başında senedleri ve ilgili meseleleri bilinçli olarak dışarıda 

bıraktığını belirtirken,488 Đbn Abdilber de Đstizkâr'da sıhhatle ilgili geniş bilgi için 

Temhid'i adres göstermektedir.489 Diğer taraftan şerh edilen eserlere atfedilen sıhhat 

derecesi de, hadisleri sıhhat bakımından yeniden değerlendirme ihityacını azaltmış 

olmalıdır. Bu nokta kimi şerhlerde sıhhate ilişkin yaklaşımların niçin az ve yoğun 

görüldüğü kimi şerhlerde de bu yaklaşımın içinde tenkid değil de tetkikin niçin daha 

fazla olduğuna dair bir fikir vermektedir. Hadis tenkidinin Muvatta' şerhleri ile 

Muslim'in şerhi olan Đkmâlu'l-mu'lim'de az oluşunun bir diğer sebebi de bu eserlerle 

ilgili 'sahihlik' algısı olmalıdır. Örneğin Đbn Abdilber Muvatta'daki hadislerin 

tamamını sahih kabul etmekte ve râvilerinin güvenilirliği nedeniyle hiçbirisinin 

tenkide tabi tutulamayacağını düşünmektedir.490  

 Fıkhî şerhlerde rivayetlerin hem tenkidi hem de tetkikinin az olması, yazılış 

amaçları bakımından izah edilebilir. Bu ilk dönem şerhlerinin fıkhî niteliği sıhhat 

konusunun yoğun bir meşguliyet alanı olmasını engellemiştir. Böylece sıhhat 

konusuna sadece temel eğilimin olan fıkhîliğin gerektirdiği oranda temas edilmiştir. 

Dördüncü asırda Hattâbî'de gördüğümüz bu eğilimin V. ve VI. asırlarda Endülüs'te 

de aynen görülmesi bu pratik ihtiyacın burada iki asır sonra ortaya çıkmasıyla 

ilgilidir. Kısacası fıkhî şerhlerde hadislerin sıhhatine ilişkin değerlendirmelerin az 
                                                 
487 Örneğin Đbnu’l-Arabî, Tirmizî'de yer alan ve müellifin "garib" hükmünü verdiği "Hikmetli söz 
mü'minin yitiğidir, nerede bulursa onu alır" (Tirmîzî, 39 / ilim, 19 (V, 51); Đbn Mâce, 37 / zühd, 15 (II, 
1395)) rivayetini şerh etmemektedir. Başka bir eserinde, bu sözün Hz. Peygamber'den sahih olarak 
gelmediğini, insanların sözü olduğunu belirtmesi bu davranışı ile ilgili bir fikir verebilir. Bkz. Đbnu’l-
Arabî, el-Avâsım mine'l-kavâsım fî tahkîki mevakifı’s-sahabeti ba’de vefatı’n-.ebî, thk. Muhibbuddîn 
el-Hatîb-Mahmud Mehdi el-Đstanbûlî, Dâru’l-ceyl, Beyrut, 1407/1987,  217 
488 Muntekâ, I, 201 
489 Örneğin bkz. Đstizkâr, II, 412; V, 256 
490 Temhîd, I, 1–2 
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olması eserlerin yazılış gayeleriyle, bu az yoğunluktaki değerlendirme içerisinde 

hadis tetkiklerinin kimi şerhlerde tenkidden daha fazla oluşu, şerh edilen eserlere dair 

'sahihlik' algısına bağlanabilir.  

Fıkhî şerhler içinde sözünü ettiğimiz yaklaşımın yoğun bulunduğu şerhlerin 

başında Đbnu'l-Arabî'nin Âridatu’l-ahvezî'si gelir. O, pek çok hadisin şerhinde, 

özellikle 'isnad' başlığı altında isnad ve ricalin durumuna ilişkin düzenli bilgiler 

vermekte ve bazı hadisler için tenkidde bulunmaktadır. Bu tenkidler her zaman 

Tirmizî'nin sahih dediği bir hadisin sahih olmadığı yönünde değil, bazen de tersi 

yönde gerçekleşmektedir.  

Hadis Usûlü eserlerinde senedle ilgili incelemelerin isnaddaki ittisâli ve 

râvilerin durumunu tespitten ibaret sayıldığı bilinmektedir. Fıkhî şerhlerde en çok 

üstünde durulan noktanın isnadın ‘ittisâl’i meselesi olduğu söylenebilir. Mesela 

Hattâbî "…Medine ehlinden bir şeyh – Hakîm b. Hızâm" kanalından gelen rivayete 

491 yaklaşımında bunun bir örneğini görmekteyiz. Hattâbî, bu ve bundan önceki 

(Müsedded – Süfyân – Şebîb – el-hayy (bir kabile) – Urve kanalından gelen rivayet) 

hadisin muttasıl olmadıklarını, çünkü Hakîm'in bu rivayetinde meçhul bir şahsın 

bulunduğunu, Urve rivayetinin senedinde de "kabile"nin haber vermesinden 

bahsedildiğine işaretle bunun uygun bir rivayet yolu olmadığını kaydeder.492 

Burada Hattâbî râvinin mechul olmasını da ittisâle engel görmektedir. 

Örneğin Đbnu's-Selmânî (ya da Đbn'l-Beylemânî)'nin, doğrudan "Hz. Peygamber 

kâfire karşılık müslümanı kısas yaptı" rivayetini de, senedde ittisâl bulunmadığından 

dolayı tenkid eder.493 Seneddeki ittisâli konu eden diğer bir örneği de, Bâcî'nin korku 

namazını konu eden rivayeti şerhinde görebiliriz. Söz konusu namazı farklı tarif eden 

rivayetlerden Salih b. Havvât aracılığıyla gelen rivayetin494 Mâlik ve Şâfiî tarafından, 

Abdullah b. Mes'ud'dan gelen rivayetin de Ebû Hanîfe tarafından esas alındığı 

bilgisini verdikten sonra, Salih b. Havvât'ın bu rivayeti Sehl b. Hasme'den işittiğini 

ve bunun senedinin daha sağlam olduğunu söylemektedir. Çünkü ona göre Abdullah 

b. Mes'ud rivayeti, oğlu Ebû Ubeyde aracılığıyla gelmektedir ki, o babasından hadis 

dinleyemeyecek kadar küçük yaştadır.495  

                                                 
491 Ebû Dâvûd, 22 / buyû', 27 (III, 679) 
492 Meâlim, III, 77 
493 Meâlim, IV, 17 
494 Muvatta', 5 / salâtu’l-havf, 1 (I, 183) 
495 Muntekâ, II, 365 
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Bu konudaki diğer bir örnek de Kâdî Đyâz’ın Muslim’in “Đslam’ın ilk 

yıllarında kurban etlerinin üç günden sonra yenmesi yasağının ve bu yasağın 

neshinin ve etlerin istenildiği kadar saklanmasının serbest bırakıldığının beyanı”496 

adlı babın altında zikrettiği Abdulcebbâr b. el-Alâ’ – Süfyân – ez-Zuhrî kanalından 

gelen rivayete yaklaşımında şahit olmaktayız. Kâdî Đyâz bu rivayetin ref’ edilişinde 

ehl-i San’a nazarında bir illetin olduğunu belirtir. Bundan dolayı Buhârî Süfyân 

rivayetini değil de başka tarikten gelen bir rivayeti tahric etmiştir dedikten sonra bu 

rivayetteki sorunun Abdulcebbâr’ın vehminden kaynaklandığını, çünkü Đbnu’l-

Medinî, Đbn Hanbel, el-Ka’nebî, Ebû Hayseme, Đshâk ve daha başkalarının bunu 

Süfyân b. Uyeyne’den mevkuf olarak rivayet ettiklerini söyler. Ayrıca Zuhrî ve 

Mâlik’in Cüveyriyye’den rivayet ettiği haberlerin de merfu olduğunu ekler.497 

Bu şerhlerde isnadın durumuyle ilgili bilgilerin yanı sıra râvilerle ilgili 

bilgiler de mevcuttur. Zaten bunlar sened tenkidinin birbirinden ayrılamayacak iki 

yönünü teşkil eder. Yukarıdaki örneklerde gördüğümüz gibi râvinin mechul olması 

ya da kendinden önceki râviden yaş itibariyle hadis almasının imkânsız oluşu gibi 

bilgiler doğrudan senedin ittisâli ile ilgili yargılara imkân tanımaktadır.  

Đsnad ve ricalle ilgili bilgilere, zaman ilerledikçe şerhlerde daha fazla ve 

daha düzenli bir biçimde yer verildiğini görüyoruz. Hadislerin isnadı veya isnadda 

yer alan râviler hakkında verdiği bilgi, sadece tenkid ettiği ya da başkalarınca tenkid 

edildiği halde kendisinin sahih bulduğu isnadlar ve adaletini kabul ettiği râvilerle 

sınırlı olan Hattâbî498 ile klâsik dönem şerhlerinden herhangi birinin mukayesesi bu 

durumun teyidi için yeterlidir.  

Fıkhî şerhler arasında farklı varyantların zikredilmesi konusunda Đstizkâr'ın 

bariz bir üstünlüğünün olduğunu ilgili bölümde söylemiştik. Onun, isnad ve rical 

bilgileri verme bakımından da diğerlerinin en azından gerisinde olmadığını 

söyleyebiliriz. Đstizkâr'da geçen şu örnekte de Đbn Abdilberr'in bu yönünü görüyoruz: 

"Urve b. Üzeyne el-Leysî şöyle anlatmıştır: Ninemle evden dışarı çıktık. Beytullah'a 

kadar yürümeyi nezretmişti. Bir süre yürüdükten sonra kesildi. Hemen azatlısını 

durumu sorması için Abdullah b. Ömer'e gönderdi. Birlikte yola çıktık. Abdullah b. 

Ömer'e durumu sordu. Abdullah 'Ona söyle, bir bineğe binsin. Bilahare kesildiği 

                                                 
496 Muslim, 35 / edâhî, 5 (II, 1560) 
497 Đkmâlu’l-mu’lim, VI, 422 
498 Karacabey, a.g.e., 242 
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yerden yürür' dedi" şeklindeki rivayetin râvisi olan Urve b. Üzeyne el-Leysî’nin 

Muvatta’da bundan başka rivayetinin olmadığını belirttikten sonra ‘Üzeyne’nin lakap 

olduğunu, bu kişinin Leys b. Abdi Menâf b. Kinâne oğullarından Yahyâ b. Mâlik b. 

el-Hâris b. Ömer el-Leysî olduğunu belirtmektedir. Bu kişinin şairlik ve fakihlik 

vasıflarına da işaret etmekte aynı zamanda dedesi Mâlik b. el-Hâris’in Ali b. Ebî 

Tâlib’ten bir rivayeti olduğunu da eklemektedir.499 Đstizkâr'da bunun gibi örnekleri 

çoğaltmak mümkündür. Bununla birlikte Đbn Abdilberr'in bu tür bilgilerin detaylarını 

Temhîd'de verdiğini söyleyerek devamlı surette ona atıfta bulunduğu belirtilmelidir. 

Örneğin, messu’z-zeker konusundaki Büsre rivayetinin500 Yahyâ nüshasında -ki 

Ubeydullah bunu, babası Yahyâ'dan rivayet etmiştir- yer alan versiyonunda bir 

hatadan bahsetmekte ancak detayını Temhîd'de verdiğini söylemektedir.501 Yine aynı 

rivayetin râvisi Safvân bint Büsre hakkında gerekli bilgiyi Đstî’âb ve Temhîd’de 

verdiği için sadece bu kitaplarını adres göstermekle yetinmektedir. Ve yine Büsre 

hadisinin sahih versiyonları -ki bunun sadece, Muvatta’da yer alan Mâlik – Abullah 

b. Ebî Bekir – Urve – Mervan – Büsre versiyonu olduğuna işaret etmektedir- ile 

sahih olmayanlarını Temhîd’de zikrettiğini, ayrıca Đbn Vehb’in, Mâlik’e aidiyeti 

noktasında vehme düşerek Muvatta’ında naklettiği, Mâlik – Đbn Lehîa – Amr b. el-

Hâris – Abdullah b. Ebî Bekir – Urve b. ez-Zubeyr – Büsre rivayetinin illeti 

hakkında kâfi miktarda aynı eserde açıklama yaptığını belirtmektedir.502  

Fıkhî şerhlerde rical ve isnada dair bilgilerin rivayetin şerhi içerisinde 

ihtiyaç nispetinde verilmektedir. Bu tür bilgileri verme bakımından diğerlerinden 

daha önde duran Âridatu’l-ahvezî'deki bilgilerle rical kitaplarındakilerin mukayesesi, 

fıkhî şerhlerde bu tür bilgilerin sınırlı oluşunu açıkça teyit etmektedir. Đbnu'l-Arabî 

râviler hakkında cerh yönden bilgi verirken çoğu kere kısa ve öz nakilde 

bulunmaktadır. Mesela Hasan b. Ummara'nın (153/770) "metruk" olduğunu 

söylemektedir.503 Müellifin rical konusunda faydalandığı eserlere bakıldığında bu 

râvi hakkındaki değerlendirmelerin daha geniş yer aldığı görülecektir.504 

                                                 
499 Đstizkâr, V, 174 
500 Muvatta', 2 / tahâret, 15 (I, 42) 
501 Đstizkâr, I, 245 
502 Đstizkâr, I, 245 
503 Ârizatu'l-ahvezî, II, 341  
504 Mesela bkz. Buhârî, et-Târihu'l-kebîr, I-VIII, thk. es-Seyyid Hâşim en-Nedvî, Dâru’l-fikr trs., II, 
303; Dârekutnî, Ali b. Ömer, Sunen, I-IV, thk. es-Seyyid Abdullah Hâşim, Dâru’l-ma’rife, Beyrut 
1386/1966, I, 185 
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Şarihlerin rivayetlerin sıhhatine ilişkin değerlendirmelerinde kendilerinden 

önceki otoritelere dayandıkları görülür. Buhârî, Yahyâ b. Ma’în, Đbn Hanbel gibi 

âlimler sık sık referans alınmaktadır. Örneğin Hattâbî, Ebû Dâvûd’un rivayet ettiği 

bir hadisi505 senedinin zayıflığı dolayısıyla sahih bulmadığını şöyle açıklar:  

“Çünkü Abdullah b. Yakub, Muhammed b. Ka’b’dan aldığı kişinin adını açıklamıyor. 

Muhammed b. Ka’b’dan ise sadece iki kişi rivayet etti: Temmâm b. Bezî ve Đsâ b. Meymûn. 

Bunların ikisi de zayıftır. Çünkü bunları, Buhârî ve Yahyâ b. Ma’în tenkid etmişlerdir.”506 

Aynı rivayetin Abdulkerim – Mücâhid – Đbn Abbâs şeklindeki versiyonuyla 

ilgili olarak da Abdulkerim’in metrûku’l-hadis olduğunu belirttikten sonra Đbn 

Hanbel’in “onu biz sildik, siz de silin” dediğini, Yahyâ b. Ma’în’nin de “sika değil, 

ondan hadis alınmaz” dediğini belirtmektedir.507  Đbn Abdilberr’in Đstizkâr’da, 

Mâlik'in rivayetinin sıhhatini teyit için Yahyâ b. Ma’în’e atıfta bulunması da bunun 

bir başka örneği olarak zikredilebilir. O,  messu’z-zeker konusunda gelen rivayetle 

ilgili olarak, Yahyâ b. Ma’în'in ‘eğer Abdullah b. Ebî Bekr'den gelen rivayet 

olmasaydı bu konuda sahih bir rivayet yoktu’ dediğini nakletmektedir. Đbn 

Abdilberr’in burada, Yahyâ b. Ma’în'in bu sözünü nihai merci gibi addettiği 

dikkatlerden kaçmamaktadır.508  Diğer taraftan Buhârî’nin tercihlerinin, başta Hattâbî 

olmak üzere şarihlerin nazarında ciddi bir kriter sayıldığı belirtilmelidir. Hattâbî 

muhteva itibariyle Sunen-i Ebû Dâvûd’u aralarında Sahih-iBuhârî’nin de bulunduğu 

dört kitabın en üstünü tutumasına rağmen,509 onun rivayetlerinin sıhhatini tespitte 

zaman zaman Buhârî’yi esas alması dikkat çekicidir. Örneğin Ebû Dâvûd’da yer alan 

bir hadisin510 sıhhatini ispat gayesiyle, onun Buhârî’nin Târih’inden almış olmasını 

delil getirmektedir.511 Mâzerî’nin, Tebük Gazvesi’nde Hz. Peygamber’in namazları 

cem’ ettiğine dair rivayet edilen hadisin512 senedinde yer alan Amr b. Vâsile Ebû’t-

Tufeyl’in Amr değil, Ebû’t-Tufeyl Âmir şeklindeki tashihini, Buhârî’nin Târîhu’l-

Kebir’indeki şekliyle teyit edişi de bunun başka bir örneğidir.513  

                                                 
505 Ebû Dâvûd, 2 / salât, 105 (I, 445?) 
506 Meâlim, I, 161 
507 Meâlim, I, 161 
508 Đstizkâr, I, 246 
509 Meâlim, I, 6 
510 Ebû Dâvûd, 39 / sunne, 10 (V, 45?)  
511 Meâlim, IV, 302 
512 Muslim, 6 / salâtu’l-müsâfirîn ve kasruhâ, 53 (I, 571) 
513 Mu’lim, I, 447 
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Şârihler sened değerlendirmelerinde hadis otoritelerine kimi zaman ‘ehl-i 

hadis’ ya da ‘büyük muhaddisler’ gibi ifadelerle atıfta bulunurlar. Hattâbî’nin "Su iki 

kulleye ulaşınca necis olmaz" rivayetine yaklaşımında olduğu gibi. Bu rivayetin bazı 

lafız farklılıkları barındıran, "…Abdullah b. Abdillah b. Ömer…" ve Ubeydullah b. 

Abdillah b. Ömer…" şeklinde iki ayrı isnadı vardır.514 Rivayeti hem râvi hem de 

metin farklılığı yüzünden muzdarib sayanlar olduğuna işaret eden Hattâbî, buna şu 

şekilde itiraz eder: "Burada râvi yanılması yoktur, çünkü bunu her ikisi de ayrı ayrı 

rivayet etmişlerdir. Ayrıca yeryüzünün yıldızları mesabesindeki ehl-i hadisin tashihi 

de bu hadisin sıhhatini ispat etmeye yeterlidir."515  

Senedle ilgili problemlerin, çoğu zaman muhtevanın durumuna göre 

gündeme getirilmesi, fıkhî şerhlerde muhtevanın öncelendiğini söyleme imkanı 

vermektedir. Hattâbî’nin daha önce işaret ettiğimiz şu hadisle ilgili sened 

değerlendirmesinde hali hazırda sahip olduğu düşüncesinin etkisi hissedilmektedir: 

 "…Medine ehlinden bir şeyh – Hakîm b. Hızâm" tarikinden gelen bir 

rivayete göre Rasûlullah (s.a) onu, bir dinar ile kendisi için bir kurban almak üzere 

gönderdi. Hakîm bir dinara bir kurban aldı ve o kurbanı iki dinara sattı. Sonra da 

Rasûlullah (s.a) için bir dinara (başka) bir kurban satın aldı. Bir dinarı da Hz. 

Peygamber'e (s.a) getirdi. Efendimiz o parayı sadaka olarak verdi ve Hakîm'e 

ticaretinin bereketli olması için dua etti."516  

Hattâbî bu rivayetin ehl-i re’y tarafından delil alındığını ancak Şâfîi’nin, 

sahibinin izin verip vermeyeceğinin bilinmemesi bakımından böyle bir alış verişi 

caiz görmediğini nakletmektedir. Ardından da -yukarıda da geçtiği gibi- bu rivayeti, 

senedindeki mechul râviden kaynaklanan kopukluğa işaretle eleştirmektedir.517 

Hattâbî, kimi zaman -buradaki örneğin tersine- sıhhat bakımından sorunlu olan 

rivayetleri kullanmaktadır. Mesela “Hz. Peygamber kedi satışından alınan parayı 

yasakladı” rivayeti, Ebû Dâvûd’da Câbir b. Abdillah’dan iki ayrı senedle biraz farklı 

lafızlarla rivayet edilmektedir.518 Hattâbî, bu rivayetlerle ilgili olarak, “âlimlerden 

bazıları bu hadisin isnâdını tenkit ettiler ve Hz. Peygamber’den sabit olmadığını 

                                                 
514 Ebû Dâvûd, 1 / tahâret, 33 (I, 51-52) 
515 Meâlim, I, 32; Ayrıca bkz. Đstizkâr, I, 16; Đbn Abdilber burada, “Bu rivayet ilim ehlinin nezdinde 
muttasıl, sahih, müsned bir hadistir” şeklinde bir ifade kullanır. 
516 Ebû Dâvûd, 22 / buyû’', 27 (III, 679) 
517 Meâlim, III, 77 
518 Ebû Dâvûd, 22 / buyû’, 62 (III, 572–573) 
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iddia ettiler” sözüyle ortaya koymaktadır.519 Buna rağmen kendisi, hadisin sıhhati ya 

da zayıflığı konusunda görüş belirtmeden hüküm çıkarmaktadır.520 

Hattâbî’nin bu örneklerde genel kanaati doğrultusunda hareket ettiği 

görülmektedir. Ona göre temel prensip “hadisin amel edilebilir” olmasıdır. Bir 

hadisle amel edilmesi için koyduğu ölçüyü ise şu ifadelerle açıklamaktadır: 

“Bir hadis, herhangi bir senedle zayıf, birbirinden farklı rivayetlerin bazılarında lafızlar 

eksik ya da yanlış olsa bile, bu rivayeti destekleyen ve bu eksik ya da yanlışlığı gideren 

başka bir sahih hadis bulunursa, ya da hadis mana olarak ayet, başka hadisler veya kıyas ile 

destekleniyorsa bu hadisle amel edilebilir”521 

Hattâbî’nin bu yaklaşımı, rivayetin muhtevasını esas aldığını, uygun bir 

muhtevaya sahip rivayeti –eğer bir şekilde destekleme imkânı varsa- onu kullanma 

arzusunu göstermektedir. Bu gibi durumlarda sık sık ‘manası sahih’ kavramı 

kullanılmaktadır. Şarihlerin bu kavramı, genel kanaatlerini destekleyen ancak 

senedinde problem olan rivayetlerde kullandıkları gözlenmektedir. Örneğin Đbnu’l-

Arabî "Allah'ın rahmet eli cemaatle beraberdir"522 hadisi ile "Allah ümmetimi dalâlet 

üzere birleştirmez"523 hadislerinin lafız olarak sahih olmasalar da mana olarak sahih 

olduklarını belirtir.524 Đbnu’l-Arabî’nin bahse konu tavrını "Ailesinden başkasına 

ziynet içinde eteklerini sürüyerek yürüyen kadın kıyamet gününde 

karanlıktadır…"525 rivayetini yorumunda da görmemiz mümkündür. Tirmizî’nin, râvi 

Musa b. ‘Ubeyde'nin doğru sözlü olmasına rağmen hıfzından dolayı zayıf kabul 

edildiğini belirterek rivayetle ilgili olumsuz kanaatini ifade etmesine karşılık, Đbnu'l-

‘Arabî "Tirmizî bu rivayetin zayıflığına işaret etmiş olsa da manası sahihtir" şeklinde 

bir açıklamada bulunmaktadır. Bu görüşünü de şu sözlerle temellendirmektedir: 

"Çünkü masiyetteki lezzetin karşılığı azap, rahatın karşılığı meşakkat, doymanın 

karşılığı açlık, nurun karşılığı zulmet, güzel kokunun karşılığı ise pis kokudur. 

                                                 
519 Rivayetin bir varyantı için Tirmizî’nin isnadında ızdırab var dediği, diğeri için ise garib dediği 
nakledilmekte, Tirmizî’ni ‘garib’ dediği hadis için ise Nesâî ‘münker’ ifadesini kullandığı 
kaydedilmektedir. Aynı zamanda bu hadisin isnâdında bulunan Ömer b. Zeyd San’ânî hakkında Đbn 
Hibbân, buradaki hadisi biraz farklı lafızlarla naklederek -misâl de vermek suretiyle- “meşhurlardan 
münker şeyler nakleder” demektedir. Bkz. Đbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed, Mecrûhîn, I-III, thk. 
Mahmud Đbrahim Zâyid, Dâru’l-va’î, Haleb, trs., III, 82-83  
520 Karacabey, a.g.e., 170; krş. Meâlim, III, 111 
521 Karacabey, a.g.e., 170 (Hattâbî, el-Uzle, 29’dan) 
522 Tirmizî, fiten, 7 
523 Tirmizî, fiten, 7 
524 Ârizatu'l-ahvezî, IX, 10 
525 Tirmizî, rada', 13 
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Masiyetin zıddı ise itaattir; oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan 

daha güzeldir.”526  

Diğer taraftan sahih görülen bir rivayetle ilgili de şârihler tarafından ters 

istikamette kanaatler serdedilebilmektedir. Aynı zamanda şerh edilen esere ilişkin 

algıya bağlı ele alınabilecek bu tavrın örneklerini en çok Hattâbî ve Đbnu’l-Arabî’de 

görmekteyiz. Bu örneklerden birinde Đbnu’l-‘Arabî, Tirmizî’deki hasta ziyaretiyle 

ilgili ‘Ali Ebû Mûsâ rivayetinin527 müellifin ‘hasen garib’ şeklindeki nitelemesine 

muhalif olarak sahih olmadığını belirtmektedir. Buna karşılık Buhârî’nin ‘Hastayı 

tekrar tekrar ziyaret etmek’ babı altında sahih olarak “açı doyurun, sıkıntılıyı 

rahatlatın, hastayı tekrar tekrar ziyaret edin” hadisini naklettiğine işaret eder.528  

Đbnu’l-Arabî’nin Tirmizî rivayetiyle ilgili bu değerlendirmesini açık bir şekilde ne 

senedin durumuyla ne de muhtevasıyla ilgili bir probleme dayandırmaktadır. 

Bununla birlikte bu kanaatinin sırf senedinden dolayı olmadığı, rivayetlerin 

muhtevasındaki farklılıktan kaynaklandığı tahmin edilebilmektedir. 

 Şarihler, senedinde problem olduğu halde ‘manası sahihtir’ nitelemesini 

yukarıdaki Hattâbî’nin düşüncelerinde görüldüğü gibi diğer ayet, hadis veya kıyas ile 

desteklenmesinin yanı sıra genel ilkelere, icmaya ve uygulamaya dayalı da 

yapmaktadırlar. Mesela Bâcî’nin, "Mâlik ennehu belağahu" şeklinde nakledilen 

"Rasûlullah (s.a.) malı sonra teslim edilmek üzere peşin para ödeyerek yapılan 

alışverişi yasaklamıştır"529 şeklindeki rivayete yaklaşımında bunun bir örneği 

mevcuttur. Bâci bu rivayetle ilgili olarak şöyle demektedir: 

"Bu hadise sahih bir isnâd bilmiyorum. Fakat buna benzer rivayetler mevcuttur. Bunun 

haramlığı hususunda fakihler icma etmişlerdir. Ümmetin kabulü de bu yönde olup 

uygulama da böyledir. Bu da manasının sahih olduğuna delalet eder.” 530 

Fıkhî şerhlerde rivayetlerin sıhhati konusunda zayıf da olsa genel ilkelere 

muvafık düşen bir rivayeti kullanma eğilimi mevcuttur. Bununla beraber 

kullandıkları rivayetleri temel hadis kitaplarına refere etme kaçınılmaz bir tavır 

olarak görünmektedir. Đbnu’l-Arabî’nin sahih hadis kategorilerini belirlerken esas 

                                                 
526 Ârizatu'l-ahvezî, V, 92 
527 Tirmizî, cenâiz, 2; Tirmizî’deki bu rivayet şu şekildedir: “…bir Müslüman diğer Müslümanı sabah 
ziyaret ettiğinde, bin melek sabaha kadar ona dua eder. Eğer ziyareti sabah olmuşsa bin melek akşama 
kadar ona dua eder. Onun için cennette meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçe vardır.” 
528 Âridatu'lahvezî, IV, 153 
529 Muvatta', 31 / buyû', 69 (II, 657) 
530 Muntekâ, VI, 374 
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aldığı şeyin de bu temel eserlerde yer alışları olduğu anlaşılmaktadır. O, sahih hadisi 

sıhhatinde ihtilaf edilmemiş olan mutlak hadis, bir tek adil râvinin rivayet ettiği sahih 

hadis, sahâbeden bir adil râvinin rivayet ettiği sahih hadis, tâbiîn'den bir adil râvinin 

rivayet ettiği hadis, şahidleri olmayan şâz hadis, mürsel hadis, müdelles hadis, 

râvileri üzerinde ihtilaf edilen (bazı âlimlerin sika bazılarının ise zayıf dediği 

râvilerin rivayet ettikleri) hadisler, görüşünün propagandasını yapmayan bidatçinin 

rivayet ettiği hadis, senedinde "sadûk" olmakla birlikte hafız olmayan bir râvisi 

bulunan hadis olmak üzere on kısma ayırdığını görmekteyiz. Bir kısmı, usûl 

kitaplarında "zayıf" addedilen bu hadis çeşitlerini sahih hadisin mertebeleri olarak 

saymasında, bu çeşit hadislerin Kutub-i hamse ve Muvatta’da yer almalarının etkili 

olduğu söylenebilir. Örneğin ilk beşte bulunan hadislerin tamamının Tirmizi'de 

rastlandığını, Buhârî ve Muslim'in ise ilk dört kısımdaki hadisleri naklettiğini belirtir. 

Altıncı gruptaki mürsel hadis için, hadisçiler öyle düşünmese de bunların sahih 

sayılması gerektiğini, Buhârî ve Muslim'in az da olsa eserlerinde bunlara yer 

verdiklerini söyler. Dokuzuncu gruptaki hadislerin sahih kitaplarda şevâhid amaçlı 

bulunduğunu, son kısımdakileri ise Tirmizî sahih olarak kabul etmese bile Muslim'in 

şahid olarak kullandığını belirtmektedir.531  

Đbnu’l-Arabî’nin bu yaklaşımı küçük farklılıklara rağmen diğer fıkhî şerh 

sahiplerine de teşmil edilebilir. Bununla beraber bu âlimler sözü edilen temel 

eserlerdeki rivayetlerin tümünü elbette tek tek sahih kabul ediyor değiller. Örneğin 

Đbnu’l-Arabî, "Hz. Peygamber bayram namazlarından dönüşünde başka yollardan 

gelirdi"532 hadisinden sonra "nasıl olur da Buhârî ızdırablı bir hadisi tahric eder, 

anlayamadım!" ifadesiyle Buhârî’yi eleştirir.  

Diğer taraftan şarihlerin şerh ettikleri eserlerle ilişkileri bakımından da 

yaklaşımları aynı değildir. Ebû Dâvûd şarihi Hattâbî ve Tirmizî şarihi Đbnu’l-

Arabî’nin şerh ettikleri eserlerin rivayetlerine yaklaşımları ile Muslim şarihi Kâdî 

Đyâz ile Muvatta’ şarihlerinin yaklaşımları tamamen örtüşmemektedir. Đlk ikisinde 

daha eleştirel bir tavır gözlenirken, diğerlerinin tenkidden ziyade tetkik, iptalden 

ziyade tashih biçiminde bir tavır sergiledikleri söylenebilir. Elbette bu ele aldıkları 

eserlerin itibarı yanında özellikle Muvatta’ şarihlerinin mezhebî bağlılıkla hareket 

etmelerinin bir sonucudur. 
                                                 
531 Ârizatu'l-ahvezî, I, 15–16 
532 Buhârî, 13 / ıydeyn, 24 (II, 11) 
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Fıkhî şerhlerde genel eğilim olarak tetkikin tenkidden daha fazla 

göründüğünü belirtmeliyiz. Yeri geldiğinde hem sened hem de metin bakımından 

rivayetlerin tashihini yapmaktan da uzak durmamaktadırlar. Bunların bir örneğini 

Hattâbî’nin, “Bir kadın yanında iki kız çocuğu ile birlikte Hz. Peygamber’e gelerek 

‘Ey Allah’ın Rasûlü! Bunlar Sâbit b. Kays’ın kızlarıdır. Babaları Uhud’da seninle 

beraber savaşırken şehid oldu’ dedi”533 şeklindeki rivayeti tashih edişinde 

görmekteyiz. Hattâbî’ye göre rivayette ismi geçen Sâbit b. Kays konusunda 

râvilerden biri yanılmıştır. Rivayette adı geçen şahıs Sâbit b. Kays değil, Sa’îd b. 

Rebîa’dır. Uhud’da şehit olan Sa’îd’dir. Sâbit b. Kays ise Hz. Ebû Bekir zamanında 

Yemâme savaşında şehit olmuştur.534 Sözü edilen değerlendirmenin bir örneğini de 

Muvatta’daki Hişam b. Urve - babasından - Zeyneb bint Ebî Seleme senediyle gelen 

rivayetle ilgili olarak sergilendiğini görmekteyiz. Âdet gördükten sonra gusledip 

namaz kıldığı rivayet edilen Zeyneb bint Cahş burada Abdurrahman b. Avf'ın eşi 

olarak tanıtılmaktadır.535 Bâci burada bir vehim olduğuna dikkat çekmekte ve 

Zeyneb bint Cahş'ın Hz. Peygamber'le evli olduğunu, kardeşi Hasna'nın Talha b. 

Ubeydillah ile diğer kardeşi Ümmü Habibe'nin ise Abdurrahman b. Avf ile evli 

olduğunu belirtmektedir. Bu hatanın Đmam Mâlik'in talebesi Đbn Ömer'in, Cahşın kızı 

şeklinde isim belirtmeden nakletmesinden kaynaklandığını, aynı şekilde Kâdi Ebû 

Đshâk'ın da Ka'nebî aracılığıyla naklettiği rivayette ismi açıkça zikretmediğini 

ekleyen Bâci, doğrusunun izah ettiği şekilde olduğunu yeniden vurgulamaktadır.536 

Onun benzer bir tashihine Dâvûd b. el-Husayn - A'rac - Abdurrahman b. el-Kârî - 

Ömer b. el-Hattâb yoluyla gelen "Kur'an'dan geceleri okumayı adet edindiği kısmı 

okuyamayan, onu zeval vakti ile öğle namazı arası okursa onu gece okumuş gibi 

olur"537 rivayetini ele alışında da şahit oluyoruz. Bâci rivayette geçen "zeval 

vaktinden öğle namazına kadar" cümlesinin Dâvûd b. el-Husayn'dan kaynaklanan bir 

yanlış olduğunu belirtmektedir. O, bu düşüncesini diğer rivayetlerde farklı bir 

ifadenin olmasına dayandırmakta ve Đbn Şihâb'dan gelen "Kim sabah ve öğle 

namazları arasında onu okursa, gece okumuş gibi ona sevap yazılır"538 şeklindeki 

                                                 
533 Ebû Dâvûd, 18 / ferâiz, 4 (III, 314) 
534 Meâlim, IV, 89 
535 Muvatta', 2 / tahâret, 29 (I, 62) 
536 Muntekâ, I, 457 
537 Muvatta', 15 / Kur'an, 3 (I, 200) 
538 Muslim, 6 / salâtu'l-müsafirîn, 18 (I, 515) 
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haberle de teyit etmektedir.539 Burada Bâci'nin metni diğer güvendiği rivayetlerle 

mukayese ederek değerlendirdiği görülmektedir. Bâcî’nin burada gördüğümüz 

usûlünün bir diğer örneği de Huneyn savaşı esnasında olduğu belirtilen bir olayın 

aslında Hayber'de geçtiğini söylemesidir. Rivayete göre Huneyn'de bir adam vefat 

etmiş, Hz. Peygamber cenaze namazını kılmak istemeyip, sahabilere arkadaşlarının 

namazını kılmalarını söylemiş, gerekçe olarak da "arkadaşınız ganimet malına ihanet 

etti" buyurmuştur. Sonrasında sahabiler ölenin eşyalarını açıp baktıklarında iki 

dirhem kıymetinde bir Yahudi kolyesi bulmuşlardır.540 Bâci doğrusunun Hayber 

olduğunu belirttikten sonra sika râvilerin de bunu Hayber olarak rivayet ettiklerini 

hatırlatır. Ardından Yahudilere ait kolyenin bulunmasının da buranın Hayber 

olduğuna delalet ettiğini zira Huneyn de Yahudi olmadığı için kolyenin de 

olamayacağını söylemektedir.541 

Fıkhî şerhlerde, rivayetlerin sıhhatine ilişkin incelemelerin çoğunun 

temelinde fıkhî ihtilaflara taraf olma sâikinin bulunduğunu fark etmek zor değildir. 

Mesela Bâcî’nin -yukarıda geçen- korku namazıyla ilgili rivayeti yorumunda fıkhî 

kaygının varlığı dikkati çekmektedir. Diğer taraftan özellikle Muvatta’ şerhlerinde 

gördüğümüz, şerh edilen eserin rivayetlerini savunma eğiliminden de bahsetmek 

gerekir. Bâcî ve Đbn Abdilberr’in Muvatta’ rivayetlerinin –tenkid ettikleri çok az 

sayıdaki rivayet dışında-542 tamamını sahih kabul ettiklerini biliyoruz. Esasında 

Endülüslü şarihlerin hemen hepsinde Muvatta’ ile ilgili böyle bir algı söz konusudur. 

Örneğin Đbnu’l-Arabî, Muvatta’ı birinci, Buhârî’yi ikinci, Muslim ve Tirmizî gibi 

kitapları ise bunlardan sonra sıralar.543 Muvatta’ şarihlerinin sözü edilen tavrını Đbn 

Abdilberr’in Đstizkâr’daki “an Đbn Şihâb enne Ömer b. Abdilaziz ahbere Urve b. 

Zübeyr enne Muğîre b. Şu’be” şeklindeki isnada sahip bir hadisle ilgili olarak yaptığı 

açıklama bunun güzel bir örneğidir. O, en ya da enne’nin burada an gibi 

kullanıldığını, mu’an’an senedin de inkıta’ tespit edilinceye kadar ittisaline 

                                                 
539 Muntekâ, II, 409 
540 Muvatta', 21 / cihad, 13 (II, 458) 
541 Muntekâ, IV, 400; Bâcî'nin tashih ettiği şekilde gelen rivayetler için bkz. Ebû Dâvûd, 9 / cihad, 133 
(III, 155); Nesâî, 21 / cenâiz, 66 (IV, 64) 
542 Örneğin Đbn Abdilber, Ümmü Seleme’den rivayet edilen “Kazma seslerini duyuncaya kadar, 
Resûlullah'ın (s.a.v.) vefat ettiğine inanamadım” hadisiyle ilgili olarak “Bu hadisin Ümmü Seleme’ye 
nisbet ediliş şeklini hıfzetmedim. Bu Aişe’ye aittir” demektedir. Bkz. Đstizkâr, III, 55 
543 Âridatu'lahvezî, I, 10 
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hükmedileceğini söylemektedir.544 Đbn Abdilberr’in bu izahı, Muvatta’ın rivayetlerini 

savunma eğilimine örnek olmakla birlikte, bunu yaparken sadece uygulama ve ehl-i 

ilmin kabulü gibi özelliklere değil, aynı zamanda hadis usulü kaidelerine de ihtiyaç 

hissettiğini göstermektedir. 

Şerhe konu edilen eserlerde ‘sahih’, ‘zayıf’ ya da ‘münker’ nitelemesi 

genellikle senedle ilgili olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla mesela Đbnu’l-

‘Arabî’nin, Tirmizî’nin ‘münker’ diye nitelediği bir rivayeti ‘manası sahihtir’ 

gerekçesiyle kullanması her zaman ona bir muhalefet olarak algılanmamalıdır. Fıkhî 

şerh sahipleri rivayetlere genellikle temel ilkeler çerçevesinde yaklaşmaktadırlar.  

Fıkhî şerhlerde sıhhate ilişkin incelemelerin çok yoğun sergilendiğini 

söyleyemeyiz. Elbette bu şarihlerin zihninde rivayetlerin sıhhatine ilişkin bir fikrin 

olmadığı anlamına gelmemektedir. Ancak bunu ihtiyaç olduğunda istihdam 

etmektedirler. Sözü edilen şerhlerde rivayetlerin sıhhatine ilişkin değerlendirmelerin 

tenkidden ziyade tetkik çerçevesinde olduğu görülür. Bununla birlikte şarihlerin 

tavrında -nadiren de olsa- tenkid ve tashih de mevcuttur. Özellikle Đbnu’l-Arabî’nin 

yaklaşımlarında daha eleştirel davrandığı söylenebilir. Elbette bunda şerhe konu 

ettiği eserin muhteva özelliğinin de etkisi vardır. Hattâbî’nin mezhebî özellik 

taşımayan yaklaşımına karşılık Endülüslü şarihlerin mezhebi bağlılıkla hareket ettiği 

belirtilmelidir. Önemle vurgulanması gereken bir nokta da, şarihlerin genel 

anlayışları doğrultusunda yargılarda bulunduklarıdır. Bu yaklaşımlarında genellikle 

önceki otoritelerden destek aldıkları, onların izahlarını naklettikleri görülmektedir. 

  

E. Şerh Edilen Eserin Yapı ve Sistematiğinin Şerh Üzerindeki Rolü 

Şerh edilen eserin tasnif şekline şarihin ne ölçüde riayet ettiği, yapısal 

özellikleriyle ne kadar ilgilendiği, bab-hadis ilişkisini ve nihayet müellifin gerek 

kullandığı bab başlıklarıyla ve gerekse doğrudan yaptığı izahları ne ölçüde 

değerlendirme konusu yaptığı gibi hususlar, belli bir kitap üstüne şerh yazma 

geleneğinin tanımlanması bakımından önemlidir.  

Şerhlerin şerh edilen kitabın en azından kitap-bab tertibine riayet edip 

etmediğinin sağlıklı bir şekilde tespiti ancak, şarihin kitabın hangi nüshasını esas 

aldığını doğru biçmde tespit etmeye ve ardından hem şerhin hem de şerhe konu olan 

                                                 
544 Đstizkâr, I, 16 
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nüshanın aslının ya da aslına uygun bir kopyasının elde edilmesiyle mümkündür. Ne 

var ki bu tespitleri yapabilmek her zaman mümkün olamayabilir. Çünkü şarihlerin 

birden fazla nüsha kullandıkları da vakidir. Örneğin Đbn Battâl’ın şerhinde kullandığı 

nüshalara işaret eden Đbn Hacer onun “k. el-Ezân”da Asîlî nüshasını, “k. el-

Edeb”de545 ise Nesefî rivayetini kullandığına işaret etmektedir. Bununla birlikte 

yüzeysel yapılacak bir mukayese de bir fikir verebilir. Ele aldığımız fıkhî şerhlerin, -

Hattâbî'nin özellikle Buhârî şerhini istisna tutarsak- genel anlamda dayandıkları 

eserlerin tertibine kayıtsız kalmadıkları görülmektedir. Bu noktaya en fazla riayet 

edenler Muvatta' şerhleri iken Hattâbî'nin daha serbest davrandığı belirtilmelidir. 

Özellikle Â'lâmu'l-hadis'inde kendisini Sahihu'l-Buhârî'nin düzenine bağlı kalmak 

zorunda hissetmediği aşikârdır. Â'lâmu'l-hadis'in, nispeten daha düzenli ve geniş olan 

Meâlimu's-sunen'inden sonra yazmasına bağlı olarak, gerek şerh ettiği hadis sayısı ve 

gerekse bab sayısı bakımından da bayağı eksik olduğu belirtilmelidir. Örneğin 

Buhârî’de yer alan 2924 kadar babdan, yaklaşık 999’unu şerh edip kalan 2925 babı 

eserine almadığı, böylece Sahîh’i %25.45 oranında şerh ettiği görülmektedir. Ebû 

Dâvûd şerhinde de 1881 babdan 1143’ünü şerh etmiştir.546 Aynı tavrı bir bab altında 

bulunan hadislerle ilgili olarak da sergilemektedir. Söz gelimi Hz. Peygamber’in 

abdestinin tavsifi başlığı547 altında bulunan yirmi sekiz hadisten sadece ikisini şerh 

etmektedir.548 Ancak bununla ilgili yaptığı açıklama, tek tek ele almadığı diğer 

hadislerin muhtevasını da kapsayacak şekildedir. Onun Ebû Dâvûd şerhinde 

sıralamaya büyük ölçüde riayet ettiği söylenebilir. Hattâbî'nin şerhlerinde görülen bu 

duruma karşın Đstizkâr ve Muntekâ'da Muvatta'nın tertibine tam bir uygunluk içinde 

yaklaşılmaktadır. Özellikle, Muvatta'nın Yahyâ b. Yahyâ rivayetini esas almış549 

olan Đbn Abdilberr'in Đstizkâr'da bunu tam olarak gerçekleştirdiğini söylemeliyiz.  

Đlk dönem Buhârî şerhlerini yazanlardan Mühelleb ve talebesi Đbn Battâl’ın 

eserlerinde de Buhârî’nin tertibine uygun hareket ettikleri söylenebilir. Ele geçirilen 

beş bölümü muhtevi yazması üzerinden yapılan incelemede Mühelleb b. Ebî 

Sufre’nin kitap ve bab düzeni bakımından Buhârî’nin tertibine riayet ettiği tahmin 

                                                 
545 Đbn Battâl, Şerhu sahîhi’l-Buhârî, I, 16 (muhakkikin açıklaması) 
546 Karacabey, a.g.e., 201-203; Hattâbî’nin böyle davranmasını muhtemel diğer sebepleri için bkz. 
aynı yer. 
547 Ebû Dâvûd, 1 / tahâret, 51 (I, 78) 
548 Meâlim, I, 43–45 
549 Bkz. Đstizkâr, I, 13 
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edilmektedir. Aynı zamanda onun rivayetler üzerindeki tasarrufları da tespit 

edilmiştir. O kimi zaman hadisleri tam olarak, kimi zaman muhtasar olarak vermekte 

ve kimi zaman da hadisin bir yönünü zikredip kalan kısmını terk etmektedir.550 Đbn 

Battâl ise şerhinde fıkıh istinbatına ağırlık vermesi sebebiyle olsa gerek, Sahîh’in 

fıkhî hüküm içermeyen bâb veya bölümleri üzerinde fazla durmadığı ya da böyle 

bölümlerin şerhine hiç girmediği görülmektedir. Mesela o şerhinde Sahîh’in bed’u’l-

halk, tefsîr, meğâzî, menâkıb, enbiyâ, menâkıbu’l-ensâr, fedâilü’l-Kur'ân ve 

fedâilü’s-sahâbe gibi bölümlerine hiç yer vermemiştir.551 Diğer taraftan Mâzerî, 

Muslim'in Sahih'ini mevcut tertibe uygun olarak sırasıyla bütün hadisleri değil, bazı 

hadisleri şerh etmiştir. Bir hadisi şerh ettikten sonra zaman zaman daha önceki başka 

hadisleri de şerh ettiği görülmektedir. Meselâ, “k. el-Đman”ın 6. babında geçen 

Allah'a, Rasûlüne ve dinin hükümlerine iman etmekle ilgili bir hadisi şerh ettikten 

sonra 4. babda geçen و تصل ذا رحمك hadisinin şerhini yapmaktadır.552 Sık rastlanan bu 

durumun Mâzerî'den kaynaklanması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü bu durum kitabın 

telif ediliş tarzı açısından makul görünmektedir. Mâzerî hadisleri şerh ederken aklına 

gelenleri söylüyor ara verip düşündüğünde ise şerh etmeyi gerekli gördüğü yerlere 

geri dönüyordu. Dolayısıyla daha önce şerh ettiği bir hadisle ilgili eksik kalan yerleri 

sonradan tamamlıyor, kitabı imla eden kişi de herhangi bir takdim ya da tehir 

yapmaksızın aynen kaydediyordu.553 Bütün bunlardan sonra şunu belirtmek gerekir 

ki, bu kitapta sistematik bir şerh amacı güdülmediği hatta başta böyle bir kitabın 

telifinin bile amaçlanmadığı anlaşılmaktadır.  

Ele aldığımız diğer fıkhî şerhlerden Âridatu’l-ahvezî’de şerh edilen eserin 

düzenine –öncelik sonralık- bakımından uyulmuştur. Bununla birlikte, Tirmizî’de yer 

alan takribî 2324 babtan 1305 tanesi şerh edilmiştir. Bunların bir kısmı birleştirilmiş, 

bir kısmı da hiç şerh edilmeden atlanmıştır. Kâdî Đyâz’ın Đkmâlu’l-mu’lim’inde de 

hadislerin tertibine uyma konusunda ciddi bir aksaklık olmadığı görülmektedir. 

Şerh edilen eserin yapı ve sistematiğinin şerh üzerindeki rolünü gösteren 

diğer önemli nokta, şarihlerin şerh ettikleri eserin bab başlıklarıyla ilgili 

                                                 
550 Hamîdâtu, Mustafa, “eş-Şurûhu’l-Endülüsiyye li Sahihi’l-Đmam el-Buhârî –Şerhu’l-Mühelleb b. 
Ebî Sufre enmûzecen-, Mecelle minber ed-dirasâti’ş-şer’iyye, 5. sayı, Şa’bân, 1426 / Eylül, 2005, 82 
551 Özpınar, Ömer, Hadis Şerhlerinin Hadis, Dil ve Tarih Kaynakları –Đbn Battâl’ın Şerhu Sahihi’l-
Buhârî Örneği- VI. Gerede Hadis Meclisi, 6 
552 Bkz. Mu’lim, I, 283 
553 Mu’lim, I, 199 (Muhakkikin açıklaması) 
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yorumlarıdır. Đlk şarih Hattâbî’nin gerek Buhârî, gerekse Ebû Dâvûd şerhinde bab 

başlılarıyla ilgilenmemekte, dahası bab başlıklarında zaman zaman tasarrufta 

bulunmaktadır. Özellikle uzun ve açıklamalı bab başlıklarını ihtisar ederek almakta, 

müellifin tercemelerde serdettiği görüşleri atlamaktadır. Mesela ‘Şuf’anın satıştan 

önce sahibine arzı babı’nda da Buhârî’nin devam eden açıklama ve nakillerini554 

görmezlikten gelmektedir. Aynı şekilde bab başlığı ile hadisler arasındaki uyum 

meselesi ile hadisler arasındaki tertipte müellifin gözettiği anlayış da ilgisini 

çekmemektedir. Onun bu tavrı, sonraki şarihlerin dikkatini çeken şu örnekte de 

değişmemektedir. Ebû Dâvûd aşağıdaki hadisi 'Mudaribin (Rabbü'l-Mal'in Emrine) 

Muhalefet Etmesi Babı'nın altında serdetmektedir.555  

"Urve (yani Đbn Ebi'l-Ca'd el-Bârikî)'nin dediğine göre; Rasûlullah (s.a.) kendisine, bir 

kurban -veya koyun satın alması için bir dinar verdi. O da iki koyun satın alıp, birisini bir 

dinara sattı. Bir koyun ve bir dinarı Rasûlullah'a getirdi. O (s.a.) de Urve'ye ticaretinin 

bereketli olması için dua etti. Artık o, toprak satın alsa kâr ederdi."  

Bab başlığında müdâribin rabbü'l-malin emrine aykırı davranması ifade 

edilirken hadiste zikri geçen olay bir vekâletten ibarettir. Zira Hz. Peygamber (s.a.) 

Urve'ye, kendisi için bir koyun satın alması için vekâlet vermiş, o da Rasûlullah'ın 

verdiği para ile iki koyun satın almış, birisini bir dinara satıp Hz. Peygamber'e hem 

elinde bir dinar hem de bir koyun olduğu halde dönmüştür. Hz. Peygamber (s.a.) de 

Urve'ye dua etmiştir. Buradaki sözü edilen bab başlığıyla hadis arasındaki uyum 

sorununa sonraki şerhlerden Avnu'l-ma'bûd'da dikkat çekilmiş olmasına556 karşılık 

Hattâbî'de en küçük bir işaret bulunmamaktadır.557 

Bunlara ilaveten Hattâbî'nin, özellikle Buhârî şerhinde hadis metinleri 

üzerinde tasarruflarda bulunduğu da belirtilmelidir. Örneğin Buhârî’nin “Oruçlunun 

kötü söz karşısında ‘ben oruçluyum’ demesi babı”nda558 zikrettiği hadisin baş ve son 

kısımlarını nakletmekte, babın başlığını oluşturan kısmını atlamaktadır.559  

Hattâbî'ninkiler dışında kalan fıkhî şerhlerde, şerh edilen kitapta yer alan 

müellife ait görüşlerle bir şekilde ilgilenildiği görülmektedir. Örneğin Đbn Ebî 

                                                 
554 Buhârî, 36 / şuf’a, 2 (III, 47) 
555 Ebû Dâvûd, 22 / buyu’, 27 (III, 677) 
556 Azîmâbâdî, Muhammed Şemsu’l-Hak, Avnu’l-ma’bûd şerhu suneni Ebî Dâvûd, Dâru’l-kutubi’l-
ilmiyye, Beyrut 1415, IX, 174 
557 Bkz. Meâlim, III, 77 
558 Buhârî, 30 / savm, 9 (II, 228) 
559 Â’lâm, II, 946 
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Sufre’nin nadir olduğunu tahmin edebileceğimiz terceme-bab uyumuna ilişkin 

yorumlarına şöyle bir örnek zikredilebilir. Buhârî, “k. el-Et’ıme”de “Âmâya güçlük 

yoktur; topala güçlük yoktur; hastaya da güçlük yoktur. (Bunlara yapamayacakları 

görev yüklenmez; yapamadıklarından dolayı günahkâr olmazlar.)… Nur, 61” 

şeklindeki babın altında Suveyd b. Nu'mân’dan gelen şu rivayeti zikretmektedir. 

“Rasûlullah'la beraber Hayber'e doğru sefere çıktık. Sahbâ'ya vardığımızda -Yahyâ: 

Bu Sahbâ, Hayber'den yarım günlük yoldadır, demiştir- Rasûlullah (s.a.v) yiyecek 

istedi. Kendisine kavuddan başka birşey getirilmedi. Đşte biz onu su ile karıştırıp 

bulamaç yaptık ve ondan yedik. Sonra su istedi, ağzını çalkaladı, bizler de 

ağızlarımızı su ile çalkaladık. Akabinde bizlere tekrar abdest almadan akşam 

namazını kıldırdı.”560 Đbn Ebî Sufre burada, bab başlığındaki ayet ile hadisin 

münasebetini ehl-i tefsirin zikrettiğini belirttikten sonra şöyle devam eder: 

“Đnsanlar yemek için toplandığında usulüne uygun yiyemedikleri için âmâ olanlar kendi 

başlarına, topallar kendi başlarına ve hastalar da kendi başlarına kalıyorlardı. 

Dışlanmalarından dolayı rahatsız oluyorlardı. Bu Đbnu’l-Kelbî’nin sözüdür. Ata’ da şu 

açıklamayı yapmıştır: ‘Âmâ olan kişi elini yerli yersiz kullandığından dolayı başkasıyla 

yemek yemekten rahatsız olur. Topal olan yemek yerinde yayılarak oturduğu için, hasta da 

koktuğu için aynı sıkıntıyı yaşar. Bu sıkıntı üzerine rahatsızların diğerleriyle yemek 

yemesini mubah kılan bu ayet nazil olmuştur. Süveyd hadisinde de bu ayetin manası vardır. 

Çünkü hadiste, Đnsanların, farklı şartlara sahip olmalarından dolayı eşit biçimde yemek 

yeme imkânından mahrum olmakla beraber, ortaya konan yemekten ayırım olmaksızın 

herkesin yediği anlatılmaktadır.”561 

Đbn Battâl’ın Buhârî şerhinin önemli bir bölümünü hocası Đbn Ebî Sufre’den 

yaptığı nakiller oluşturmaktadır. Bugün matbu olarak da elimizde olan bu şerhde, 

terceme-hadis münasebeti ile çok nadir ilgilenildiğini görüyoruz. Ancak özellikle 

itikâdî konularda Buhârî’nin bölüm ve bab başlıklarını oluşturmadaki amacını tespit 

ile bab başlıklarını izah etme gayreti göze çarpmaktadır. Örneğin ‘Nebî (a.s.)’ın 

Ümmetini Allah'ı Birlemeye Çağırması’  babı altında ihlas suresini konu eden 

rivayetin zikredilmesiyle ilgili olarak: 

“Çünkü ihlas suresi Allah’ı birleme ve zorunlu (vâcib) sıfatlarını ve doğurmamış ve 

doğmamış olması ve hiçbir şeyin dengi bulunmamasından dolayı bu sıfatların ondan 

                                                 
560 Buhârî, 70 / et’ıme, 7 (VI, 198) 
561 Bkz. Đbnu’l-Battâl, Şerhu sahîhi’l-Buhârî, IX, 468; krş. Fethu’l-bârî, IX, 529 
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nefyinin imkânsız olmasına şamildir. Bu terceme Allah’ın bir olduğunu ve cisim olmadığını 

da tazammun etmektedir…”562 

 Sözü edilen şerhlerden Muntekâ ve Đstizkâr'da bab başlıklarıyla ilgili 

herhangi bir tasarruf hemen hemen yoktur. Bununla birlikte nadiren de olsa bab 

başlıkları ile altında serdedilen hadislerin muhtevası arasındaki ilgiyi kurma 

gayretlerine rastlanmaktadır. Bunlardan biri, Đmam Mâlik'in, Ebû Bekir b. 

Abdirrahman'ın "Kim ilim öğrenmek veya öğretmek için mescide gider ve sonra 

evine dönerse, Allah yolunda cihad edip ganimetlerle dönen mücahit gibidir"563 

sözünü المشي اليھا الص�ة  و انتظار  (Namazı Beklemek ve Namaza Gitmek Hakkında) 

babı altında vermesine Bâcî'nin yaklaşımıdır. Bu hadiste namazdan bahsedilmediğini 

belirten şarih, bab ile hadis arasındaki bağlantıyı şöyle kurmaktadır: "Namaz hayırlar 

cümlesindendir. Mescide namazın ahkâmını öğrenmek için gelen kimse, namaza 

giden kimse hükmündedir."564 Bununla ilgili diğer bir örnek olarak “Beyânın bir 

kısmı sihirdir”565 rivayetinin şerhinde Đbn Abdilberr’in, Mâlik’in bu konudaki 

görüşünü tespit edenlerin, onun kullandığı tercemeye dikkat çektiklerine işaret 

etmesi zikredilebilir. O, bir kısım Mâlikîlerin bu hadiste beyânın olumsuz yönünün 

vurgulandığını Mâlik’e de aynı görüşü nispet ettiklerini ve bunu da hadisin, ‘Allah’ı 

zikrin dışındaki kelamın hoş görülmemesi’ şeklindeki tercemenin altında 

zikredilmesine dayandırdıklarını belirtmektedir.566  

Bu şerhlerde bab başlıklarını açıklama örnekleri de mevcuttur. Bâcî'nin,  ما

 bâbı altında zikredilen Enes b. Mâlik'ten (Düğün yemeği hakkında) جاء في الوليمة

gelen rivayete yaklaşımı bunun güzel bir örneğidir. Enes'ten gelen bu rivayet şu 

şekildedir: "Bir terzi Rasûlullah (s.a.)'i yapmış olduğu bir yemeğe davet etti. Ben de 

Rasûlullah (s.a.) ile beraber bu davete gittim. Davet sahibi arpa ekmeği ve kabak 

çorbası getirdi. Rasûlullah (s.a.)'i çorbanın içindeki kabakları ararken gördüm. O 

günden sonra kabağı sevmeye başladım."567 Bâcî, zahirinde velime ile ilgili bir işaret 

olmayan bu rivayetin söz konusu bâbın altında bulunmasını -Mâlik'in görüşüne göre, 

özel bir durum haricinde tertip edilmiş bir yemeğe fazilet ve kişilik sahibi insanların 
                                                 
562 Đbn Battâl, Şerhu sahîhi’l-Buhârî, X, 402; Buhârî’deki bab-rivayet uyumuna yönelik Đbn Battâl’ın 
değerlendirmelerinin örneklerini topluca görmek için bkz. Özer, Salih, Endülüslü Đbn Battâl ve Buhârî 
Şerhi, Araştırma Yayınları, Ankara, 2007, 114–120 
563 Muvatta', Kasru’s-salât fî’s-sefer, 53 (I, 160–161)  
564 Muntekâ, II, 293–294 
565 Muvatta’, 56 /  kelâm 3 (II, 986) 
566 Đstizkâr, VIII, 558 
567 Muvatta', 28 / nikâh, 51(II, 546) 
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icabet etmesinin mekruh olmasını da dikkate alarak- iki ihtimalle açıklamaktadır. 

Birincisi, Mâlik bunun bir velime olduğu hususunda bir bilgiye sahipti. Đkincisi de 

bunu bildiği için, bu hadisi velime dışındaki yemeğe de icabet etmenin vacip 

olduğuna delil getirenlere cevap vermek istemiştir.568 Aynı şekilde hadisin zahirinde 

velimeye delalet eden bir şeyin bulunmadığına dikkat çeken Đbn Abdilber de 

Mâlik’in böyle bir bilgiye sahip olma ihtimalinden bahsetmektedir.569    Bâci’nin,  ما

 570 şeklindeki bab başlığını izahı da diğer(Zekâtın vacip olduğu şeyler)  تجب فيه الزكاة

bir örneği teşkil etmektedir. Ona göre bu başlık iki manayı muhtevidir;  hem zekâtın 

vacip olmasını sağlayan malların miktarını, hem de zekâtın vacip olduğu malların 

cinsini açıklamaktadır.571 Bâcî’nin bu sonucu, babın altında zikredilen rivayetlerin 

muhtevasına dayandırdığı görülmektedir. Nitekim babın altında verilen Ebû Sa'id el-

Hudrî hadisi zekâtın nisabını, Ömer b. Abdilaziz'in sözü ise zekâta tabi olan malların 

cinsini ifade etmektedir. 

Muvatta’ şerhlerinin kitabın düzenine ve müellifinin görüşlerinin çizdiği 

çerçeveye tamamen tabi olduklarını söyleyebiliriz. Zaten bu şerhler tamamen Mâlikî 

görüşleri çerçevesinde ele alındıkları için tabii olarak bu şekildeki hareket 

etmektedirler. Bu şerhlerde sık sık “Bu mesele Mâlik’in dediği gibidir” şeklinde 

ifadelere rastlamak mümkündür.572 Bununla birlikte rivayetleri şerh ederken 

Muvatta’da bulunmayan bab başlıkları ihdas ettiklerine de rastlanmaktadır. Örneğin 

Bâcî, Muvatta’da yer alan "el-Hilâk" babının altında ilgili hadisleri verdikten sonra 

şu babları vermiştir:  

Birinci bab, saçını tamamen traş eden ve kısaltan kişi hakkındadır. 

Đkinci bab, saçı tamamen kesme ve kısaltmanın sıfatı hakkındadır. 

Üçüncü bab, saçı tamamen kesme ve kısaltmanın nerede yapılacağı 

hakkındadır. 

Dördüncü bab, saçı tamamen kesme ve kısaltmanın ne zaman yapılacağı 

hakkındadır. 

Beşinci bab, ikisi ile ilgili hükümler hakkındadır. 

                                                 
568 Muntekâ, V, 174  
569 Đstizkâr, V, 537 
570 Muvatta', 17 / zekât (I, 244)  
571 Muntekâ, III, 120 
572 Mesela bkz. Muntekâ, III, 213, 320 
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Altıncı bab, tıraş olmak bir hac menâsiki mi, yoksa ihramdan çıkma 

mıdır?573 

Tirmizî şarihi Đbnu'l-Arabî'nin de zaman zaman şerh ettiği eserin bab 

başlıklarıyla, bu başlıkların sıralanma biçimiyle, bab-hadis uyumuyla ya da 

serdedilen yahut edilmeyen hadislerle ilgili bir takım değerlendirmeleri söz 

konusudur. Örneğin Tirmizî’nin “k. el-Ahkâm”ındaki babların sırasına itirazı onun 

sözü edilen tavrının bir yönünü göstermektedir. Tirmizî’de 8-Đdarecilerin hediyeleri, 

9-Rüşvet veren ve alan, 10-Hediyeyi kabul etme ve davete icabet etme sırasıyla yer 

alan bu babların, mutlak hediyeden bahseden 10. babın önce, ardından 8. ve onun 

ardından da 9. babın gelmesi gerektiğini söylemektedir.574 Đbnu’l-‘Arabî benzer bir 

yorumunu, Tirmzî’nin “k. ed-Da’vât”da babları karışık sıraladığını bundan dolayı da 

istifadenin güçleştiğini belirterek de yapmaktadır. Ona göre Tirmizî’nin 139 bab 

halinde verdiği bu bölümü sırasıyla şu 8 başlık altında toplamayı teklif etmektedir: 

1.Bab: Duanın hakikatı, 2.Bab: Duanın önemi, 3.Bab: Hz. Peygamber’in duası, 

4.Bab: Namazda dua, 5.Bab: Zikr, 6.Bab: Zikrin korunması, 7.Bab: Yolculuk 

esnasındaki dualar, 8.Bab: Esmâ-i hüsnâ.575    

Muslim üzerine yazılan şerhlere baktığımızda, Sahîh-i Muslim'in 

müellifinin tercihi neticesinde, kitap isimlerine sahip olmakla birlikte, bab 

başlıklarından mahrum oluşu, bunları sonrakilerin belirlemesini gerektirmiştir.576 Bu 

itibarla müellifin tercemede doğrudan veya dolaylı olarak ifade ettiği ve şarihlerin 

dikkate aldığı bir görüşünden bahsedemeyiz. Bununla birlikte Muslim de Buhârî gibi 

hadisleri gayet anlamlı bir tertiple sunmuştur. Đlk dönem Muslim şarihlerinin Sahih-i 

Muslim'in bu tarafını da hakkıyla ele aldığını söyleyemeyiz. Muslim'in ilk 

şerhlerinden olan Mu'lim, yazılış şekli ve amacı açısından zaten bu özellikten 

mahrumdur. Onu ikmâl etmeyi hedefleyen Kâdî Đyâz'ın eseri de bu alanla yeterince 

ilgili değildir. 

Ele aldığımız fıkhî şerhlerden sadece Hattâbî’nin şerh ettiği eserlerin 

kurgusal yapısına ilişkin değerlendirmelerinin olmadığını ama diğer şerhlerin –

                                                 
573 Muntekâ, IV, 54–58 
574 Âridatu'lahvezî, VI, 64   
575 Âridatu'lahvezî, XII, 192 
576 Kâdî Đyâz Muslim’in Sahîh’te bab başlıklarını da belirlediğini iddia etmektedir. Bkz. Đkmâl, ; Ancak ne 
Mâzerî’nin ne de kendisinin Sahîh-i Muslim’in bab başlıkları ile ilgili değerlendirmlerine rastlayamadık. 
Oysa aynı dönemde yazılmış Buhârî şerhlerinde bu tür değerlendirmeler mevcuttur.   
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Muslim şerhlerinin kaynak eserin özel durumundan kaynaklı tavırlarını istisna 

tutarsak- kaynağın yapı ve sistematiğine ilişkin değerlendirmeleri az da olsa ihtiva 

ettiklerini tekrar vurgulamalıyız. Ancak fıkhî şerhlerde temel özelliklerden biri 

olarak sayılmayı hak etmemektedir. Bu durum bize, bu şerhlerin ‘belli bir hadis 

kitabı üzerine yapılan şerh’ safhasından bir önceki safhayı, yani ‘belli bir hadis 

kitabının ihtiva ettiği rivayetlerin şerhi’ safhasını temsil ettiklerini söyleme imkânı 

vermektedir. 
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ĐKĐ�CĐ BÖLÜM 

 

ĐS�AD VE RĐCAL DEĞERLE�DĐRME AĞIRLIKLI ŞERHLER 

 

Şerhler arasında isnad ve ricale en fazla ağırlık veren şerh, Đbn Abdilberr’in 

et-Temhîd li mâ fî’l-muvatta’ mine’l-meânî ve’l-esânîd adlı eseridir. Onun dışında 

Đbn Hacer’in Fethu’l-bârî adlı Buhârî şerhinin de bu tür değerlendirmelerin 

yoğunluğu bakımından dikkat çektiğini belirtmek gerekir. Fethu’l-bârî zengin 

içerikli şerhler grubunda ele alınacağı için bu bölümde Temhîd üzerinde durulacaktır. 

Ancak bir mukayese imkânı vermesi açısından ana eğilimle doğrudan ilgili 

başlıklarda yeri geldikçe Đbn Hacer’in Fethu’l-bârî isimli Buhârî şerhine, diğer 

yaklaşımlarında da şarihin fıkhî şerhler grubunda ele aldığımız Đstizkâr adlı şerhine 

atıfta bulunulacaktır.  

Đstizkâr’dan önce yazdığı Temhîd’de Đbn Abdilber, Mâlik’in hocalarını 

Mağrip alfabesi tertibinde sıralamış ve rivayetlerini bu tertibe göre ele almıştır.577 Bu 

rivayetler arasında da muttasıl, münkatı’ ve mürsel şeklinde bir sıralama gözetmiştir. 

Başka tariklerden muttasıl senedle gelen maktû’ ve mürsel rivayetleri de 

zikretmiştir.578 

Onun eserinde ele aldığı hadisler Muvatta’da bulunan rivayetlerden sadece 

Hz. Peygamber’e nispet edilenlerdir. Kendisi mukaddimesinde bunu şöyle dile 

getirir: 

“Yahyâ b. Yahyâ rivayetiyle gelen Muvatta’ın ihtiva ettiği müsned, maktû’579, mürsel ve 

Nebî (a.s.)’a nispeti mümkün olan her türden hadisi içine alan bir şerh yazmayı 

düşündüm.”580 

Bu, Temhîd’i Đstizkâr’dan ayıran temel özelliklerdendir. Çünkü Đstizkâr'da 

her türden rivayet, belâğat, âsar her ne varsa îrad edilmektedir. Đbn Abdilberr’in bu 

kitabındaki temel amacının bu türden rivayetlerin sağlamlığını göstermek olduğunu 

yine kendi ifadelerinden anlıyoruz: 

                                                 
577 Temhîd, I, 12 
578 Temhîd, I, 11 
579 Đbn Abdilber maktû’ tabirini münkatı’ anlamında kullanmaktadır. Bkz. Temhîd, I, 23 
580 Temhîd, aynı yer. 
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“Maktû’ (münkatı’) olan her rivayetin, Muvatta’ dışından muttasıl bir tarikini bulup 

vaslettim. Mürsel olan her rivayetin de başka bir tarikten müsned olarak geldiğini ortaya 

koydum. Bu işlemde imamların ve sika olanların nakillerine dayandım.”581 

Đbn Abdilber bu amacıyla doğrudan ilgili olarak Temhid'e mustalahu'l-hadis 

ilmine dair bilgileri ihtiva eden bir mukaddime ile başlamıştır. Burada Muvatta’daki 

mürsellerle ilgili ta'nı ve adil bir râvinin rivayet ettiği haber-i vâhidi reddeden 

kişilerin bu şâz görüşünü reddetmeye yönelik bilgiler vardır. Đstizkâr'a ise tasnif 

sebebini anlatan kısa bir mukaddimeyle başlanmıştır. 

Đbn Abdilberr’in Temhîd’de sergilediği bu tutumu onunla ilgili ‘isnâd ve 

ricale ağırlık veren şerh’ nitelemesinin çok da yersiz olmayacağını ortaya 

koymaktadır. Kaldı ki, Muvatta’ı, Mâlik’in şeyhlerine göre tertip edip şerh edilmesi 

bile onun isnâd ve ricale ağırlık veren bir şerh olduğuna delalet etmektedir.  

 

A. Temhîd’de Rivayetlerin Tarihlerine Đlişkin Genel Yaklaşım 

 

Temhîd’in en ayırıcı vasfı Muvatta’daki rivayetlerin farklı tariklerini 

toplamaktır. Diğer şerhler dikkate alındığında Đstizkâr’ın da bu bakımdan ileri bir 

noktada olduğu görülür. Ancak buna rağmen Đbn Abdilber Đstizkâr’da, hadislerin 

tariklerine işaret ederken daha geniş bilgi için sık sık Temhîd’i adres gösterir. Onun 

Temhîd’deki temel amaçlarından biri Mâlik’in rivayetlerinin sağlamlığını 

göstermektir. Özellikle mürsel ve münkatı’ rivayetleri vasletme çabası şerhinin temel 

özellikleri arasındadır. Elbette farklı varyantları verme faaliyeti sadece bu rivayet 

türleriyle sınırlı değildir. Muttasıl rivayetlerin de bildiği bütün tariklerini sıralar. 

Örneğin, Mâlik – Habîb b. Abdirrahmân – Hafs b. Âsım – Ebî Hureyre (ya da Ebû 

Saîd el-Hudrî) kanalından gelen “Evim ve minberim arasında cennet bahçelerinden 

bir bahçe vardır, minberim de havzımın üstündedir”582 rivayetinin Muvatta’da 

mevcut olan bütün tariklerinin Ebû Hüreyre ile Ebû Saîd el-Hudrî arasında tereddüt 

ihtiva ettiğini sadece Ma’n b. Đsâ, Ravh b. Ubâde ve Abdurrahmân b. Mehdî’nin Ebû 

Hureyre ve Ebû Saîd el-Hudrî arasında tereddüt izhar etmeyip ikisini cem’ ederek şu 

şekilde zikrettiklerini belirtir: 

                                                 
581 Temhîd, I, 12 
582 Muvatta’, 14 / kıble, 5 (I, 197) 
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Abdurrahmân b. Yahyâ – el-Hasen Đbnu’l-Hadr – Ahmed b. Şuayb – 

Muhammed b. Ebî’l-Hâris – Ma’n – Mâlik – Habîb b. Abdirrahmân – Hafs b. Âsım – 

Ebî Hureyre ve Ebû Saîd el-Hudrî - Rasûlullah 

Ahmed b. Kâsım – Kâsım b. Asbağ – el-Hars b. Ebî Usâme – Ravh b. 

Ubâde – Mâlik b. Enes – Habîb b. Abdirrahmân – Hafs b. Âsım – Ebî Hureyre ve 

Ebû Saîd el-Hudrî - Rasûlullah 

Abdurrahmân b. Mehdî’nin ise Mâlik b. Enes üzerinden aldığı rivayetini 

Saîd el-Hudrî olmaksızın sadece Ebû Hureyre’den şu şekilde naklettiğini söyler: 

Abdurrahmân b. Yahyâ – el-Hasen Đbnu’l-Hadr – Ahmed b. Şuayb – Đshâk 

b. Mansur – Muhammed – Ali b. Ömer – Ali b. Abdillah b. Mübeşşir – Ahmed b. 

Sinan – Abdurrahmân b. Mehdî – Mâlik – Habîb - b. Abdirrahmân – Hafs b. Âsım – 

Ebî Hureyre – Rasûlullah (bu tarikten gelen metinde ‘minberim havzımın üstündedir’ 

ifadesi yoktur) 

Đbn Abdilber, Habîb b. Abdirrahmân’ın rivayetleri bölümünde bahse konu 

rivayetin son bir tarikini de şu şekilde zikreder: Abdulvâris b. Süfyân - Kâsım b. 

Asbağ – Bekr b. Hammâd – Müsedded – Yahyâ el-Kattân - Ubeydullah b. Ömer - 

Habîb b. Abdirrahmân – Hafs b. Âsım – Ebû Hureyre – Rasûlullah.583 Mâlik’in, 

hocalarından Abdullah b. Ebî Bekr’in rivayetlerini ele aldığı bölümde de yine aynı 

rivayetin farklı tariklerine işaret eder. Bunlardan biri, Mâlik - Abdullah b. Ebî Bekr – 

Abbâd b. Temîm – Abdullah b. Zeyd el-Mâzinî – Rasûlullah şeklindeki rivayettir. 

Bir diğeri, biraz farklı lafızlarla gelen, Muhammed b. Süleymân el-Kureşî – Mâlik – 

Rebî’a b. Ebî Abdirrahmân – Saîd b. el-Müseyyib – Đbn Ömer – Babası – Rasûlullah 

şeklindeki varyanttır. “Minberimi cennet kanallarından bir kanalın üzerine koydum. 

Evimle minberim arasında cennet bahçelerinden bir bahçe vardır” şeklindeki metne 

sahip bu son rivayetin Đbn Sencer’in, Muhammed b. Süleymân kanalından rivayet 

ettiğini ama Mâlik kanalından rivayet ederek mütâbeatta bulunan başka kimse 

olmadığı için zayıf olduğunu belirtir. Onun bu tavrı, bir rivayetin farklı tariklerini 

zikrederken aynı zamanda onların sıhhat derecelerine de işaret ettiğini 

örneklemektedir. Sonrasında da birkaç tarikini daha zikreder.584 Burada dikkati çeken 

nokta, Đbn Abdilberr’in rivayetlerin sıhhat derecelerine işaret etmesidir. Bunun diğer 

bir örneği de hemen ardından zikrettiği Abdulmelik b. Zeyd et-Tâî – Atâ’ b. Zeyd – 
                                                 
583 Temhîd, II, 285–287 
584 Bkz. Temhîd, XVII, 179–182 
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Ömer b. el-Hattâb yoluyla gelen “Minberimle kabrim arasında tevbe sütunu 

vardır…” şeklindeki rivayetin münker olduğunu belirtmesidir. 

Dikkati çeken diğer bir husus da Đbn Abdilberr’in farklı varyantları 

genellikle kendine ulaşan senedlerle sevk etmesidir.  Bununla birlikte farklı tarikleri 

kimi zamanda doğrudan eserlerden naklettiği görülmektedir. Örneğin su içerken 

nefesini kabın içine vermemeyi konu eden585 rivayetin farklı varyantlarından birini 

Ebû Ca’fer el-Ukaylî’nin Kitâbu’s-sahabe’sinden eserin ismini tasrih ederek 

nakletmektedir.586 

Đbn Abdilberr’in farklı rivayetleri zikretmedeki en temel amacının mürsel ve 

münkatı’ rivayetleri vasletme çabası olduğunu yeniden hatırlamamız gerekir. O 

bununla Muvatta’daki kopuk isnâdlı rivayetlerin esasen sahih olduklarını gösterme 

amacı taşımaktadır. Bunlardan biri Mâlik’in Đsmâil b. Ebî Hâkim kanalından, Ömer 

b. Abdilazîz’in Rasûlullah’a nispet ederek naklettiği şu rivayetin muttasıl tariklerine 

işaret edişidir. “Allah Yahudi ve Hıristiyanları kahretsin. Onlar peygamberlerinin 

mezarlarını mescidler edindiler. Arap diyarında iki din bir arada kalmayacaktır.”587 

Ömer b. Abdilazîz’in doğrudan Hz. Peygamber’den rivayet ettiği bu haberin mürsel 

olduğu ortadır. Bu rivayetin bütün Muvatta’ nüshalarında maktû’ (münkatı’) olarak 

geldiğini belirten Đbn Abdilber, Hassân kanalından gelen Ebû Hureyre, Aişe, Ali b. 

Ebî Tâlib rivayetlerinin muttasıl olduğunu hatırlatır. Muvatta’da Ömer b. Abdilazîz 

rivayetinin tercih edilişini izah etmek istercesine, bu tarikin en meşhuru ve rivayetin 

zikri için yeterli olduğunu söylemeyi de ihmal etmemektedir. Ardından muttasıl 

olarak gelen şu tariki zikreder:  

Muhammed b. Abdullah – Muaviye – Đshâk b. Ebî Hassân el-Enmâtî – 

Hişâm b. Ammâr – Abdulhumeyd b. Habîb – el-Evzâî – Đbn Şihâb – Đbnu’l-

Müseyyib – Ebû Hureyre 

Đbn Abdilber, Mâlik’in bu rivayetin benzerini Zuhrî’den aynı isnadla rivayet 

ettiğini de eklemektedir. Onun işaret ettiği diğer bir rivayet de Ahmed b. Abdillah b. 

Muhammed b. el-Bâcî – Ebû – Muhammed b. Kâsım – Mâlik b. Îsâ – Ebû Dâvûd 

Süleymân b. Seyf el-Harrânî – Osmân b. Ömer – Mâlik – Zuhrî – Sa’îd b. el-

                                                 
585 Muvatta’,  49 / sıfatu’n-nebî, 7 (II, 925) 
586 Temhîd, I, 394 
587 Muvatta’, 45 / câmi’, 5 (II, 892) 
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Müseyyib – Ebû Hureyre senediyle gelmekte ve ‘kahretsin’ ifadesi yerine ‘lanet 

etsin’ ifadesini barındırmaktadır.588 

Temhîd’de hadislerin farklı tariklerine işaret etme yoğunluğunun Đstizkâr’a 

nispetle çok daha fazla olduğu söylenmişti. Đstizkâr’da rivayetlerin bir kısmını 

tamamen terk etmekte, bazen de işaret edip Temhîd’de zikredildiğini belirtmektedir. 

Örneğin Affân b. Muslim kanalından gelen ve rüyanın nübüvvetin yirmi altıda biri 

olduğunu bildiren rivayetin isnadını Đstizkâr’da belirttiği şekilde589 Temhîd’de 

zikretmektedir.590  

Đbn Abdilberr’in Temhîd’inin rivayetlerin farklı tariklerini zikretmekle 

temayüz ettiği görülmektedir. O bu şerhinde Muvatta’daki mürsel ve münkatı’ 

rivayetleri vasletme amacı güttüğü gibi, muttasıl rivayetleri de başka yollardan 

güçlendirme çabasındadır. Farklı tarikleri genellikle kendine ulaşan bir senedle sevk 

etmekte ve zaman zamanda rivayetlerin sıhhat durumlarına da işaret etmekten geri 

durmamaktadır. Đbn Abdilberr’in farklı tarikleri zikrederken içerikleriyle ilgili 

farklara işaret etmediği düşünülmemelidir. Đbn Hacer’de gördüğümüz ‘anlamı 

bütünleme’ usulü, açıkça uygulamasa da Đbn Abdilber Temhîd’de zaman zaman 

farklı lafızların birbirini tamamladığına işaret etmektedir. Örneğin Talha b. 

Ubeydullah hadisinde Đslam hakkında soru soran ehl-i Necd’den gelen adamın Hz. 

Peygamber ile yaşadığı diyalogda namaz, oruç ve zekât konu edilmektedir.591 Đbn 

Abdilber Enes hadisinde de aynı ibadetlerin sayıldığını ancak Đbn Abbâs ve Ebû 

Hureyre rivayetinin haccı da ihtiva etmesi bakımından lafızlarının tam ve manasının 

daha bütün olduğunu belirtmektedir.592  

 

B. Metinlerin Đçerik Tahlili 

Đbn Abdilberr’in Temhîd’de sergilediği içerik tahlili ile ilgili yöntemeler 

Đstizkâr’dakilerden farklı değildir. Rivayet metinlerindeki kelimelerin tahlili, dilin 

yapısına ilişkin değerlerlendirmeler, Rivayetler arası tearuzu giderme, ayet, hadis ve 

şiirlerle istişhâd, metin içi ve dışı bilgilerden yararlanma gibi yöntemlerin her iki 

şerhte de benzer şekilde kullanıldığı görülmektedir. 

                                                 
588 Temhîd, I, 165–166 
589 Bkz. Đstizkâr, VIII, 454 
590 Temhîd, I, 282 
591 Muvatta’, 9 / kasru’s-salât fî’s-sefer, (I,175) 
592 Temhîd, XVI, 159 
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Rivayetler metinlerindeki kelimelerin izahı, Đbn Abdilberr’in Temhîd’de 

içerik tahlilinde başvurduğu yöntemlerden biridir. Bu yöntem, göze çarpacak bir 

yoğunluğa sahip olmamakla birlikte şerhteki önemli değerlendirmelerden biri olarak 

yerini almıştır. Şarih garibu’l-hadisleri izah ederken dil uzmanlarından nakillerde 

bulunduğu gibi ayet, hadis ve Arap şiirlerine müracaat ederek bizzat kendi 

kanaatlerini de serdetmektedir. Bunlardan biri “Mü'minin ruhu kuş gibidir. Öldükten 

sonra tekrar dirileceği güne kadar cennetteki ağaçlarda eğlenir”593 rivayetinde geçen 

 kelimesine getirdiği açıklamada görülmektedir. O nefis, ruh ve beden anlamına نسمة

geldiğini, bu sözcüğün aslının ise, insanın bizzat kendisini ifade ettiğini belirtir. 

Çünkü ancak insana نسمة denir. Đnsan ruhuyla yaşar. Eğer ruh ayrılırsa yok gibi olur. 

Đbn Abdilber tespit ettiği bu anlama “Kim bir kişiyi (نسمة) azad ederse, Allah onun 

bütün uzuvlarını ateşten korur”594 rivayetindeki kullanımı delil getirmektedir.595 Aynı 

kullanımı şu beyitle teyidi de garib kelimelerin izahında şiire başvurduğunu 

örneklemektedir.  

 بأعظم منك يقي في الحساب         إذا النسمات نفضن الغبارا

“Senden daha büyük niceleri var ki,  insanların üzerlerindeki toprağı silkeledikleri hesap 

günü onlar (bile) yalınayak ve üryan koşturup duracaklardır.”596 

Đbn Abdilberr’in Temhîd’deki garibu’l-hadislerle ilgili tutumu 

Đstizkâr’dakinden belirgin bir şekilde farklılık göstermez. Bu bakımdan, bir iki 

örneğe işaret etmekle yetineceğiz. Örneğin Necd kabilesinden bir adamla Đslam 

hakkında konuştuktan sonra Hz. Peygamber’in sarfettiği “Eğer dediklerini yaparsa 

felaha erer”597 sözündeki ‘felah’ sözcüğü ile ilgili yaptığı izah neredeyse kelime 

kelimesine aynıdır. Temhîd’i daha önce yazığı için Đstizkâr’da bunları tekrarladığı 

belirtilmelidir. Ancak burada izahlarına teyit edici olarak Şems suresindeki “Kendini 

arındıran felaha ermiştir”598 ile Âl-i Đmrân’daki “Đşte onlar kurtuluşa erenlerdir”599 

ayetlerini zikretmektedir.  Buna ilaveten, delil getirdiği şiirlerden birinin sahibini 

sonradan Đstizkâr’da el-Azbat b. Guray şeklinde tasrih ettiği halde, Temhîd’de ‘şair’ 

                                                 
593 Muvatta’, Cenâiz, 16 
594 Abdurrezzâk, Musannef, thk. Habîburrahmân el-A’zamî, el-Mektebu’l-Đslâmî, II. baskı, I-XI, 
Beyrut, 1403, I, 52 
595 Temhîd, XI, 58 
596 Temhîd, aynı yer. 
597 Muvatta’, 9 / kasru's-salat fi's-sefer, 94 (I, 175); Buhârî, 2 / iman, 34 (I, 17) 
598 91 / Şems, 9 
599 3 / Âl-i Đmrân, 5  
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olarak zikretmesi gibi küçük farklılıkların dışında bir değişiklik görülmemektedir.600 

Onun kelime tahliline dair usulünü “Rasûlullah’ın boyu ne fazla uzun ne fazla kısa 

idi…”601 rivayetinin şerhinde de görmekteyiz. Ona göre burada geçen  ليس بالطويل

 البون .kelimesi ‘göze batacak kadar uzun’ anlamındadır البائن ifadesindeki البائن

farklılığı (uzaklığı) açık demektir. Şairin şu mısralarında da aynı anlam 

bulunmaktadır. 

قرينھا عنھا بان دق مطوقة...  حمامة إ¨ الشوق ھذا ھاج وما  

“Gerdanlı dişi güvercini uçuran ancak eşinin ondan arayı açmasıdır ) بان ).” (yani eşinin 

ondan uzaklaşmasıdır)  

Đbn Abdilber bunun dışında Ahfeş’ten, bu kelimenin, boyunun 

uzunluğundan şikâyetçi olan kimse anlamına geldiğini aktarır. Ona göre bu durum 

erkek ve kadınlar için bir kusur sayılmaktadır ki, burada Rasûlullah’ın boyunun 

böyle olmadığı anlatılmaktadır.602 Şârih Đstizkâr’da da aynı bilgileri tekrar 

etmektedir. Ancak orada البون kelimesinin anlamını teyit için zikrettiği beyit yer 

almamaktadır.603 

Temhîd’de garibu’l-hadislerin izahına ilişkin yaklaşımın yoğunluğu, 

kullanılan diğer yöntemler topluca dikkate alındığında, Đstizkâr’daki gibi orta-az 

şeklinde ifade edilebilir. Zaten yapılan kelime izahları küçük bir takım değişikliklerin 

dışında Đstizkâr’da aynen tekrar edilmiştir. 

Şârihin metinlerin içerik tahlilinde uyguladığı rivayet metinlerinin gramer 

izahları da Đstizkâr’dakinden farklı değildir. Örneğin يغلق الرھن ¨ (Rehine zayi 

edilmez)604 rivayetine yaklaşımında “يغلق” lafzı haber olduğu için merfûdur. Yani  

البائنليس يغلق   ifadesini karşılamakta olup anlamı da ‘rehine batıl yolla telef edilmez, 

yok edilmez’ demektir” şeklinde Temhîd’de yaptığı izahın aynen Đstizkârda’da yer 

aldığını görmekteyiz.605 Ancak Temhîd’de kimi zaman Đstizkâr’da bulunmayan 

açıklamalara rastlanmaktadır. Bunun örneklerinden biri, Ebû Talha’nın infak ettiği 

hurmalığı hakkında Hz. Peygamber’in kullandığı مال رابح ifadesini606  مال رابح صاحبه

 şeklinde açıklamasıdır. Onun (sahibine ve sadaka verene kazanç sağlayan mal) ومعطيه

                                                 
600  Temhîd, XVI, 175 
601  Muvatta’, 49 / sıfatu’n-nebî, 1 (II, 919)  
602 Temhîd, III, 7–8 
603 Bkz. Đstizkâr, VIII, 326–327 
604 Muvatta’, akdiye, 8  
605 Temhîd, VI, 430–431; krş. Đstizkâr, VII, 132 
606 Muvatta’, sadakât,   
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açıklamalarına göre bu hazfedilmiş ifade, tıpkı ‘gece uyur’ anlamında ليل نائم 

ifadesinin kullanıldığı gibi Arap sözünde bilinen bir kalıptır.607 

Rivayetler arasında görülen tearuzu aşma çabası bu şerhte de mevcuttur. 

Diğer yöntemlerin uygulanmasında olduğu gibi Đstizkârla Temhîd arasında bu konuda 

da kayda değer bir fark bulunmamaktadır. Mesela yukarıda geçen “Mü'minin ruhu 

kuş gibidir…”608 rivayetinin şerhinde bu ugulamasının bir örneğini görebiliriz. O 

bazılarının bu rivayetin, “Vefat ettiğiniz zaman sabah akşam yeriniz size gösterilir; 

eğer cennetlikseniz cennet ehli olarak, cehennemlikseniz cehennem ehli olarak. Ve 

size şöyle denir: Đşte kıyamete kadar kalacağınız yeriniz”609 şeklindeki rivayetin 

‘zahiriyle çeliştiğini zannettiklerini’ hâlbuki ilk hadisin şehitlerle, ikincisinin ise 

bütün insanlarla ilgili olduğunu söylemektedir.610 Onun bu izahı, daha sonra yazdığı 

Đstizkâr’da da aynı şekilde yer aldığı görülmektedir.611 

Đbn Abdilber’in Temhîd’de rivayetleri ele alışında metin ve dışı bilgilerden 

yararlanma usulünün her ikisi de mevcuttur. Örneğin “Beyânın bir kısmı sihirdir” 

rivayetinin yorumunda metin içi bilgilerle yetinme şeklinde bir usulle hareket 

etmektedir. Ona göre bu ifadede beyânın medhi ve belâgatın faziletine delil vardır. 

Beyânın gerçekte sihir olmadığından dolayı bu ifadede mecâz ve istiâre yapılmıştır 

ve bu beyânı övmede aşırılığı ifade etmektedir. Zira hayranlık uyandırması 

konusunda sihir kadar hiçbir şey kalbe tesir edemez.  Arapların dilinde sihir lafzının 

aslı kalbi fethetmektir. Hz. Peygamber de hayranlık uyandırıcı bir şey duyduklarında 

‘beyânın bir kısmı sihirdir’ diyen diğer insanların dediklerini tekrarlamıştır. Tıpkı 

bunun gibi kimleri de bu ‘helal sihirdir’ derler.612 Đbn Abdilberr’in Đstizkâr’daki 

yorumu ise biraz değişmiş görünüyor. O burada, söz konusu rivayette beyânın medh 

mi zem mi edildiğine ilişkin tartışmalara işaret etmekte ama –medh edildiğini 

savunanların görüşlerini onayladığını ihsas ettirmekle beraber- açıkça fikir beyan 

etmemektedir.613  

Đbn Abdilberr’in rivayetleri şerh ederken ayet, hadis ve Arap şiiriyle 

istişhâdda bulunmaktadır. Örneğin “Kim gümüş kaptan içerse, karnında cehennem 

                                                 
607 Temhîd, I, 216; krş. Đstizkâr, VIII, 597–598   
608 Muvatta’, Cenâiz,  
609 Muvatta’, Cenâiz,  
610 Temhîd, XI, 60 
611 Đstizkâr, III, 90 
612 Temhîd, V, 174 
613 Bkz. Đstizkâr, VIII, 558 
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ateşini guruldatır”614 rivayetindeki “karnında cehennem ateşini guruldatır” ifadesinin 

yasaklama ve sakındırma anlamında olduğunu belirttikten sonra üslup benzerliğine 

dayalı olarak “Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak 

ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir”615 ayetiyle istişhâd 

etmektedir. Đbn Abdilber Temhîd’de sergilediği bu yaklaşımını Đstizkâr’da da aynen 

muhafaza etmektedir. “Allah’ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde 

gölgesine alacağı yedi sınıftan biri olarak sayılan adaletli yönetici إمام عادل( ) ifadesini 

izah edişi bunun güzel bir örneğidir. O, bunun iki kişi arasında hüküm vermek 

durumunda olan her bir kimseyi kapsadığını belirtmekte ve bunun “her biriniz 

çobansınız ve sürünüzden sorumlusunuz” rivayeti ile “Adil olanlar, kıyamet 

gününde, Rahman’ın gücünden (yaratılmış) nurdan bir minber üzerindedirler…”616 

şeklindeki rivayeti zikretmektedir. Đsnadlarıyla birlikte zikrettiği bu rivayetlerin 

ardından Ali b. Ebî Tâlib’in bir sözüne de işaret etmektedir.617 Đbn Abdilber bu 

yaptığı değerlendirmede muhteva benzerliğinden yararlanmaktadır ki bunun 

Đstizkâr’da da aynen tekrar edildiği görülmektedir.618 Ancak, istişhâdda bulunduğu 

rivayetleri Temhîd’de isnadlı verirken Đstizkâr’da isnadsız zikretmesi vurgulanması 

gereken önemli şeklî bir farktır. Fethu’l-bârî’de de istişhâdda bulunulan rivayetler 

çoğunlukla senedsiz zikredilmektedir.619 

Đbn Abdilberr’in metinlerin muhtevasını anlamaya yönelik bu izahları 

Đstizkâr’da daha geniş, Temhîd’de daha kısa yaptığı söylenebilir. Ancak Temhîd’de 

isnadları zikretme gibi rivayetlerin şeklî taraflarıyla daha yoğun ilgilendiği bilinen 

bir gerçektir. 

 

C. Fıkhî Yaklaşım 

 
Temhîd’i, isnad ve rical ağırlıklı bir şerh olmasına rağmen ihtiva ettiği fıkhî 

değerlendirmelerin yoğunluğu bakımından fıkhî şerhlerden ayrı tutmak zordur.  

Temhîd’deki fıkhî yaklaşım, kullanılan yöntemler ve üslup bakımından 

Đstizkâr’dakinden farklı olmamakla birlikte, Temhîd’in ihtiva ettiği fıkhî malumat 
                                                 
614 Muvatta’, 49 / sıfatu’n-nebî, 7 (II, 924) 
615 4 / Nisâ, 10 
616 Muslim, 33/imâre, 5 (II, 1458) 
617 Temhîd, II, 284 
618 Đstizkâr, VIII, 449 
619 Mesela bkz. Fethu’l-bârî, VI, 158  
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miktarı diğerine göre daha sınırlıdır. Ayrıca onda, şeyhlerin isimlerine göre 

düzenlenmesinden dolayı konu birliği yoktur. Çünkü fıkhî bir meseleyle ilgili 

hadisler birçok şeyhten rivayet edilmiştir. Dolayısıyla bir konu muhtelif bablarda 

şerh edilebilmektedir. Bundan dolayı Temhîd'de fıkhî meseleler, konu birliği 

parçalandığı için kuşatıcı şekilde ele alınmamaktadır. Bunda mevkuf hadisler, âsar ve 

diğer kavillerin terk edilmesinin de rolü vardır. Đstizkâr'da ise konunun dağıtılmaması 

ve her türlü haberin şerh edilmesinden dolayı fıkhî meseleler daha kapsamlı ele 

alınmaktadır. Bu itibarla fıkhî meseleler ve fürû'u ve bunların münakaşası, istidlâli ve 

tefrîâtı (fer'lerine işaret), meselenin aslına ulaşıncaya kadar çoğaltılmaktadır. 

Temhîd -söylendiği gibi- Mâlik'in şeyhlerine göre tasnif edilmiştir. 

Tabiatıyla farklı şeyhlerden aynı ya da aynı konudaki kimi rivayetler gelmiştir. Bu 

durum rivayetlerin şerhinde sık sık geriye atıflarda bulunmayı zorunlu kılmaktadır. 

Đmamın arkasında namaz kılan cemaatin sesli olarak tahmidde bulunması620 

konusunun daha önce de ele alındığına işaret edilmesi bunun bir örneğidir.621 Bu 

zorunluluk bazen de ileriye atıfta bulunmayı gerektirmiştir.622 Đstizkâr'da ise, bir 

konuyla ilgili hadisler Muvatta’ın tasnifine uygun olarak genellikle en fazla bir iki 

yerde şerh edilmektedir.  

Temhîd'in tasnif tarzından kaynaklanan konu dağınıklığının örneklerini 

şerhin başından sonuna kadar takip etme imkânı vardır. Örneğin imamın arkasında 

namaz kılan cemaatin sesli olarak tahmidde bulunması meselesine Đstizkâr’da birkaç 

yerde temas edilirken623, Temhîd’de yirmiden fazla yerde temas etmek zorunda 

kalınmaktadır624. Bu, konuyla ilgili dağınıklığın yanı sıra tekrarları da kaçınılmaz 

kılmaktadır. Mesela Đmamın سمع هللا لمن حمده dedikten sonra ربنا ولك الحمد deyip 

demeyeceği ile ilgili tartışmaların dipnotta işaret ettiğimiz yerlerin pek çoğunda 

tekrar edildiğini görmekteyiz.  

Temhîd’de Đbn Abdilberr’in rivayetlerin farklı tariklerini zikretmeden sonra 

en çok göze çarpan tavrı fıkıh ağırlıklı yaklaşımıdır. Esasında bu iki faaliyet 

birbirinden tamamen kopuk değildir. Haddi zatında Muvatta’ Đmam Mâlik’in fıkhî 

                                                 
620 Bkz. Muvatta’, 15 / Kur’ân, 7 (I, 212) 
621 Temhîd, XVI, 198; XXII, 32 
622 Temhîd, VI, 148  
623 Bkz. Đstizkâr, I, 407, 412, 413, 418, 476; II, 178, 179, 518 
624 Örneğin bkz. Temhîd, VI, 130, 132, 147, 148, 149, 150; VII, 82; IX, 174, 177, 194, 210, 222, 223, 
230, 231; XI, 32; XVI, 197; XIX, 252; XXII, 32; XXIII, 85; XXV, 23; XXIV, 366  
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görüşlerini yansıtan bir kitaptır ve Đbn Abdilberr’in temel amacı da bu kitaptaki 

rivayetlerin sıhhatini ispat etmektir. Zikrettiği farklı tarikler aynı zamanda fıkhî bir 

delilin de güçlendirilmesi amacına matuftur.  

Đbn Abdilberr’in kimi rivayetlerden kısaca hükümler çıkardığı kimi 

rivayetlerden de mümkün olduğunca hüküm çıkarma eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Örneğin “Rasûlullah (s.a.) Ebû Râfî’ ve ensardan bir adamı Mekke’ye 

gönderdi ve kendisi Medine’de iken, O’nu Meymûne ile nikâhladılar”625 şeklindeki 

rivayetten “Vekâletle nikah yapmak caizdir” şeklinde bir hüküm çıkarırken,626 Hz. 

Peygamber’in namazı unutarak eksik kıldırmasından bahseden şu rivayetten çok 

sayıda hüküm çıkarmaktadır: “Rasûlullah bir defasında namazın ikinci rekâtında 

selam verdi. Zü’l-yedeyn ‘Ya Rasûlallah, namaz kısaldı mı yoksa unuttun mu?’ 

deyince, o ashabına dönerek ‘Zü’l-yedeyn doğru mu söylüyor?’ diye sordu. 

Oradakiler de ‘evet’ dediler. Sonra kalktı ve kalan iki rekâtı da kılıp selam verdi. 

Sonra tekbir alıp secde yaptı ardından (ikinci defa) tekbir alıp secde yaptı.”627 Đbn 

Abdilberr'in bu rivayetten çıkardığı hükümler şunlardır: 

-Nebîler ve diğer insanlar unutmadan hâlî değildirler. 

-Kesin olan bir başka kesin olanla ortadan kalkmadığı sürece geçerlidir, 

şüpheyle zail olmaz.  

-Pek çok kişinin olduğu bir mecliste orada olan bir hususla ilgili bir iddiada 

bulunan kişi, bu iddiasında yalnız olmaz. Oradakiler onu doğrularsa iddiası gerçek 

olur, aksi halde geçersiz olur. 

-Doğruların verdiği haber şüpheyi yakîne dönüştürür. Şahısları adalet 

yönüyle eşit olan bir topluluk içinde fikir ayrılığı çıkarsa, ilmi kuvvetli olanların 

şahadeti kabul edilir. 

-Yanılarak selam vermesi, kişinin namazına zarar vermez. Bu durumda o, 

namazı yenilemeyip, eksiklerini tamamlar ve selamdan sonra sehiv secdesi yapar. 

-Namazı eksik kılana kıyasla, fazla kılan için de sehiv secdesi gerekir. 

-Sehiv secdesi tekbirle yapılır. 

-Yanlışlığın düzeltilmesi için bilerek veya bilmeyerek yapılan konuşma 

namazı bozmaz. 

                                                 
625 Muvatta’, 20 / hac, 22 (I, 348) 
626 Temhîd, III, 152 
627 Muvatta’, 3 / salât, 15 (I, 93) 
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-Bitirdiğini zannederek konuşan kimsenin namazı bozulmaz, kaldığı yerden 

tamamlar.628 

Farklı fıkhî görüşleri nakletme, Đstizkâr'daki kadar düzenli ve kapsamlı 

olmasa da Temhîd'de de önemli bir usul olarak göze çarpmaktadır. Bunun 

örneklerinden birini ehl-i Necd’den bir adamın gelip Hz. Peygamber’e Đslam 

hakkında sorular sormasından bahseden rivayetin şerhinde görmekteyiz. Đbn 

Abdilber bahse konu rivayette haccın zikredilmemesi ile ilgili farklı görüşlere temas 

etmektedir. Naklettiğine göre bu durum kimilerince, o dönemde haccın farz 

kılınmamış olmasındandır. Yine aynı kimselere göre hac gücü yetenlere farzdır ve bu 

istidada kavuşur kavuşmaz haccın farziyeti terettüp eder. Bu meselenin cevabının 

Mâlik’te bulunmadığını belirten Đbn Abdilber, bir kısım Bağdatlı müteahhir 

Mâlikînin böyle bir durumda haccın geciktirilmesinin caiz olmadığını, Mağrip ve 

Iraklı Mâlikîlerin çoğunun ise geciktirilebileceği düşüncesinde olduklarını haber 

vermektedir. Đmam Mâlik’in görüşünü de ona sorulan bir soruya verdiği cevaptan 

hareketle tahmin etmektedir. Mâlik, imkân sahibi bir kadına kocasının hac için izin 

vermeye mecbur olup olmadığı şeklindeki soruya 'evet' diye cevap vermekte ve bu 

izni yıldan yıla atmaması gerektiğini de eklemektedir. Ebû Yusuf’un görüşünün ne 

olduğuna ilişkin bir görüş ayrılığından da bahseden şarih, kendisinden hem 

geciktirilmemesi gerektiğini hem de ertelemenin caiz olduğunu belirten iki farklı 

görüş nakledildiğini söyler. Şâfiî’nin ise imkân bulunduğu halde tehir edilmesinde 

bir sakınca görmediğine işaret eder.629  

Đbn Abdilber, sözünü ettiğimiz yaklaşımını 'messu'z-zeker' hadisinin630 

şerhinde de sergilemektedir. Đbn Abdilber bu durumda abdestin bozulacağını bildiren 

Büsre ve Ümmü Habibe hadisine benzer rivayetlerin diğer bazı sahabeden de  -ki 

onlar Ebû Hureyre, Aişe, Câbir, Zeyd b. Hâlid bunlardandır- geldiğini fakat 

senedlerinin illetli olduğunu bunun yanı sıra Sa'd b. Ebî Vakkas ve Abdullah b. 

Ömer'le birlikte zekerine dokunan kimseye abdestin gerektiği görüşünde olduklarını 

ama sahabeden Hz. Ali, Ammar b. Yâsir, Đbn Mesud, Đbn Abbâs, Huzeyfe b. el-

Yemân, Đmrân b. Husayn, Ebû'd-Derdâ'nın bu durumda abdestin bozulmayacağını 

düşündüklerini belirtir.  Ehl-i Medine Sa'd b. Ebî Vakkâs'tan abdestin gerekliliği 

                                                 
628 Temhîd, I, 341-343; ayrıca bkz. a.g.e., I, 200-208 
629 Temhîd, XVI, 163–164 
630 Muvatta', 2/tahâret, 15 (I, 42) 
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konusunda Đsmâîl b. Muhammed b. Sa'd - Mus'ab b. Sa'd kanalından gelen bilgiye 

dayanır. Kûfe ehli ise aynı sahabiden abdestin gerekmediğine dair rivayette bulunur. 

Sa'd b. Ebî Vakkâs ile ilgili bu ihtilaflı durum Ebû Hureyre ile tabiûndan Said b el-

Müseyyib için de söz konusudur. Rabî’a b. Ebî Abdirrahman, Süfyan es-Sevrî ve 

Ebû Hanîfe böyle bir durumda abdestin gerekmeyeceğini savunuyorlar. el-Esrem, 

Đbn Ebî Şeybe ve Abdurrezzak’ın kitaplarından nakledildiğine göre tabiûndan Saîd b. 

el-Müseyyib, Atâ’, Tâvûs, Urve, Süleyman b. Yesâr, Ebân b. Osman, Đbn Şihâb, 

Mücahid, Mekhûl, eş-Şa’bî, Câbir b. Zeyd, el-Hasen ve Đkrime ile sonrakilerden el-

Evzâî, eş-Şâfî, el-Leys b. Sa’d, Đbn Hanbel, Đshâk, Dâvûd ve et-Taberî ise abdestin 

bozulacağı düşüncesindedirler. Mâlik, kişi namaz kıldıktan sonra kasıtlı olarak 

dokunmuşsa ve vakit de çıkmamışsa namazını yeni bir abdestle iade etmesi 

gerektiğini ancak vakit çıkmışsa iadeye gerek olmadığını düşünmektedir. Mâlikî 

mezhebi mensuplarının ekseriyetinin de bu görüşte olduğunu belirten Đbn Abdilber, 

Mâlik’in bu konudaki görüşleriyle ilgili ona nispet edilen muhtelif rivayetleri de 

nakletmektedir. Örneğin, Đbnu’l-Kâsım’ın Mâlik’ten, dokunma, cünüplükten dolayı 

yapılan gusül esnasında vuku bulmuşsa abdestin iadesi gerektiğini, Eşheb ve Đbn 

Nâfî’nin de aynı anlama gelen “kişi ayaklarını yıkamadan önce abdest alır” ifadesini 

naklettiklerini belirtir. Đbn Vehb’in, 'kîle' sîgasıyla Mâlik’e nispet ettiği, ince bir 

elbise üzerinden dokunma ile kasıt olmaksızın dokunmanın abdesti bozmayacağına 

dair bir görüşü de nakletmektedir. Đbn Habîb, Đbnu’l-Kâsım rivayetine dayanarak, 

kasıtlı ya da kasıtsız dokunma halinde namaz kılınmamışsa abdestin iadesini, 

kılınmışsa ve vakti de çıkmamışsa namazın iadesini gerekli görür. Đbn Abdilber, 

Mâlik’in ashabından Bağdatlıların, Đbn Vehb’in “Mâlik’e zekere dokunma halinde 

abdestin durumu soruldu. O da ‘abdest alınması güzel olur, sünnet değildir ama bana 

göre daha iyi olur’ dedi” şeklindeki rivayetine dayanarak abdest almanın müstehab 

olduğu görüşüne meylettiklerini, Hicazlı âlimlerin ise –Esbâğ b. el-Ferec ve Đsâ b. 

Dînâr bunlardandır- vakti çıksa da çıkmasa da kılınan namazın iadesini gerekli 

gördüklerini aktarmaktadır. Bu konuda Hicazlıların dayanağı, Đbn Ömer’in kıldığı 

sabah namazını güneş doğduğu halde iade ettiğini bildiren rivayettir. Đsmâîl b. Đshâk 

ve Bağdatlı bir kısım Mâlikîler bu konuyu mülâmeseye kıyas ederek “eğer zekerine 

dokunan kimse bundan zevk alırsa ona abdest gerekir, namaz kılmışsa ister vaktinde 

olsun isterse vakti çıkmış olsun namazını iade etmesi gerekir. Ancak dokunmada 
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zevk almazsa kadına dokunmakta olduğu gibi abdest gerekmez” dediklerini nakleden 

Đbn Abdilber Mâlik’in görüşünü şu şekilde özetlemektedir: “Bu durumda abdest 

gerekmez. Çünkü ona göre bu müstehabtır, vacip değildir. O, zekerine dokunduktan 

sonra namaz kılan kimsenin namazını iade etmesini vakit çıkmamışsa gerekli görür.”  

el-Evzâî, Atâ’ ve Đbn Hanbel’e göre elden dirseğe kadar olan kısım dokunursa abdest 

gerekir. Mâlik ve el-Leys’e göre bu şekilde ve ayakla dokunmakla abdest bozulmaz. 

Bu iki âlim ile Şâfiî abdestin ancak avuç içiyle dokunma durumunda bozulacağını 

düşünmektedirler. Mekhûl, Tâvûs, Saîd b. Cübeyr ve Humeyd et-Tavîl ve Dâvûd 

bilinçsizce dokunma durumunda bozulmayacağını söylerken Şâfiî arada bir şey 

olmaması durumunda bilinçli ya da bilinçsizce dokunma arasında bir farkın 

olmayacağı ve her hâlükârda bozulacağı görüşündedir. Yine ona göre abdestin 

bozulması noktasında avuç içiyle olursa kişinin zekerine az ya da çok dokunması, 

zekerine ya da arkasına dokunması, karısının fercine ya da bir başkasının zekerine 

dokunması, sağınkine ya da ölününkine dokunması arasında da bir fark yoktur. 

Elbisenin üstünden avuç içiyle ister kasıtlı isterse kasıtsız dokunsun ya da elinin dışı 

ve dirsekle eli arasındaki kısımla dokunsun abdest bozulmaz. Bu konuda kadın da 

erkekle aynı hükme tabidir. Kişi husyelerine, arkasına, baldırlarına dokunursa abdest 

gerekmez. Şâfiî’nin, kişinin karısının fercine, karısının da onun zekerine dokunması 

konusundaki görüşüne Evzâî, Đbn Hanbel ve Đshak, sabîninki ile ölü ya da sağınkine 

dokunma konusundaki görüşüne Atâ’ ve Ebû Sevr, dübüre dokunma konusundaki 

görüşüne de Atâ’ ve Zuhrî muvafakat ederler. Urve’ye göre husyelerine dokunan 

kimseye abdest gerekir.  

Bütün bu nakillerden sonra Đbn Abdilber kendi görüşünü açıklamaktadır. 

Ona göre, zekerine ya da fercine kasıtlı ve avuç içiyle dokunan kişiye abdest gerekir, 

bunun dışındaki durumlarda gerekmez. Bu gibi hallerde abdestin bozulması ancak 

icma ve sabit sünnet ile tespit edilebilir. Bunun te’vîlle bilinmesi mümkün değildir. 

Đbn Abdilberr’in sadece fıkhî görüşleri nakletmeyip kendi kanaatini de ifade 

eden bir şarih olduğu görülmektedir. Sehiv secdesi ile ilgili Zü’l-yedeyn hadisinin631 

yorumunda bunun bir başka örneğini sergilemektedir. O burada, yanlışlıkla selam 

veren kişinin namazını tamamlarken yeniden tekbir alması konusunda değişik 

görüşleri sıraladıktan sonra kendi görüşünü de şöyle açıklamaktadır: 

                                                 
631 Muvatta’, 3 / salât, 15 (I, 93) 
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“Bana göre, o kişi namazı tamamlamaya niyet ederse, yeniden tekbir getirmesi gerekmez. 

Çünkü yanılarak erken selam vermesi, onun namazını bozmaz. Tamamlanmakta olan 

namaz için iftitah tekbiri almak anlamsızdır. Zira bu tekbir, namaza girilirken 

alınmaktadır.”632 

Temhîd’de fıkhî değerlendirmelerin yapıldığı bölümlerde Đstizkâr’da 

olandan farklı bir dil kullanılmamıştır. Temhîd’in tasnifinden kaynaklanan konu 

dağınıklığı ile meselelerin daha dar kapsamda ele alınmış olduğu yeniden 

belirtilmelidir. 

 

D. Rivayet Metinlerini Sıhhat Yönüyle Đnceleme 

Đbn Abdilber isnada ilişkin meseleleri Temhîd’de daha detaylı biçimde ele 

almıştır. Onun -daha önce de vurgulandığı gibi- bu eserini telif edişindeki temel 

amaçlarından biri Muvatta’daki rivayetlerin sıhhatini ispat etmektir. Eserin et-

Temhîd limâ fî’l-muvatta’ mine’l-maânî ve’l-esânîd (Muvatta’ın mana ve isnadlarına 

hazırlama) şeklindeki ismi de bu temel amaca ilişkin bir fikir sunmaktadır. Şarih bu 

eserinde gerek isnadın ittisali gerekse râvilerin durumuna ilişkin geniş bilgiler 

paylaşmaktadır. Sonradan yazdığı Đstizkâr’da genellikle bu eserine atıflarda 

bulunmaktadır. Örneğin, messu’z-zeker konusuyla ilgili Büsre hadisinin633 Yahyâ 

nüshasında -ki Ubeydullah bunu, babası Yahyâ'dan rivayet etmiştir- yer alan 

versiyonundaki bir hatadan bahsetmekte ancak detayını -işaret ettiği gibi-634 

Temhîd'de vermektedir. Đbn Abdilber işaret edilen yerde, bu rivayetin isnadında 

elindeki Yahyâ nüshasında muhtemelen yazım hatasından kaynaklanmış olan bir hata 

olduğunu söylemektedir. Đbn Abdilberr’e göre bu hata, Mâlik - Abdullah b. Ebî Bekr 

b. Muhammed b. Amr b. Hazm şeklindeki doğru isnadın -ابن kelimesinin   عن şekline 

çevrilmesi suretiyle-  Abdullah b. Ebî Bekr an Muhammad b. Amr b. Hazm şeklinde 

rivayet edilmesidir. Halbuki hadis âlimlerinin yanında bu hadis Muhammed b. 

Amr'dan gelmediği gibi onun Urve'den buna benzer bir rivayeti de yoktur. Yahyâ'nın 

bu şekildeki rivayetini ondan oğlu Ubeydullah b. Yahyâ da aynen nakletmiştir. 

Ancak Đbn Vaddâh bu rivayeti Mâlik'ten doğru şekliyle rivayet etmiştir. Bu hadisi 

Urve'den hem Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm hem de Ebû Bekr'in oğlu 

Abdullah rivayet etmiştir. Ancak Muhammed b. Amr'ın böyle bir rivayeti yoktur. Đbn 
                                                 
632 Temhîd, I, 371 
633 Muvatta', 2 / tahâret, 15 (I,42)  
634 Đstizkâr, I, 245 
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Abdilber, Abdullah ile babası Ebû Bekr arasındaki bu ihtilafta Abdullah’ın senedini 

doğru bulduğunu ve isnaddaki söz konusu hatanın Ebû Bekr'den olmadığını sandığını 

da belirtmektedir.635 

Aynı rivayetin râvilerinden Muhammed b. Amr b. Hazm'la ilgili olarak da 

Đstizkâr’da mevcut olmayan şu bilgileri vermektedir: “Babasının Hz Peygamber 

tarafından vali atandığı Necran'da doğmuştur. Babası ismini Muhammed koymuş, 

künyesini de Ebû Süleyman olarak belirlemişti. Bu durumu Rasûlullah’a bir 

mektupla bildirmiş Rasûlullah da isminin Muhammed, künyesinin Abdulmelik 

olmasını emretmiştir. Muhammed b. Amr feraset sahibi ve cesur idi. Altmış üç 

senesinde vefat etmiştir.” Đbn Abdilber bu kısa bilgileri verdikten sonra geniş bilgi 

için sahabe biyografisine tahsis ettiği kitabına işaret ediyor.636 Orada bu bilgilerden 

farklı olarak, Muhammed b. Amr'ın fakih olduğunu, Medine ehlinden pek çok kişinin 

ondan rivayette bulunduğunu onun da hem babasından hem de diğer sahabeden 

rivayet ettiğini söylemektedir. Muhammed'in Harre günü elli üç yaşında 

öldürüldüğünü, o gün Muhammed ile beraber ailesinden on üç kişinin daha öldüğünü 

eklemektedir.637 

Đbn Abdilber, Temhîd’de Đstizkâr’a nispetle daha fazla bilgi vermekte ise de 

sahabe ile ilgili geniş bilgi için genellikle el-Đstî’âb adlı eserine yönlendirir. Örneğin 

Ümmü Haram ve Enes b. Mâlik ile ilgili bilgiler için söz konusu kitabına işaret 

etmektedir.638 Yine Ebû Hureyre639 ve Saîd el-Hudrî640 ile ilgili de aynı tavrı 

tekrarlamaktadır. 

Đbn Abdilber Temhîd’de rical ile ilgili tanıtıcı bilgileri ihmal etmemektedir. 

O, rivayetleri şerhe başlarken genellikle râvileri tanıtıcı bilgiler verir. Tanıtımda ilk 

sırayı Mâlik’in hocaları almaktadır. Bu bilgileri genellikle isimlerin ilk geçtiği 

yerlerde vermektedir. Örneğin Đshâk b. Ebî Talha el-Ensârî (132/749) hakkında şu 

bilgileri verir:  

“Ebû Nüceyh, Ebû Yahyâ ve Ebû Muhammed şeklinde künyeler verilmiştir. Medineli 

tabîilerin küçüklerinden olup, Enes b. Mâlik ile de görüşmüştür. Rivayetlerinde güvenilir ve 

                                                 
635 Temhîd, XVII, 183–184  
636 Temhîd, XVII, 184 
637 Đbn Abdilber, Đstî’âb fî ma’rifeti’l-ashâb, thk. Halil Memun Şiha, Dâru'l-Ma'rife, Beyrut, 2006, I, 
428 
638 Temhîd, I, 226 
639 Temhîd, I, 341 
640 Temhîd, I, 391 
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hüccettir. Babası Abdullah Medine’de Hz. Peygamber zamanında doğmuştur. Dedesi Ebû 

Talha Zeyd b. Sehl sahabenin büyüklerindendir.  

Đshâk b. Abdillah’tan imamlardan pek çok kişi rivayet etmiştir. Bunlar arasında Yahyâ b. 

Ebî Kesîr el-Yemânî (129/747), Mâlik b. Enes, Abdurrahmân b. Amr el-Evzaî (157/774), 

Hammâd b. Seleme el-Basrî (167/784)  ve Hemmâm b. Yahyâ gibi hadisçiler bunlardandır. 

Đshâk ilim ehlinden pek çok akranı arasında en üstünü, bilgilisi ve rivayeti sağlam olandır. 

Vakidî’ye göre Mâlik hiçbir hocasını Đshâk’tan üstün tutmamıştır. Đshâk 132 senesinde 

Medine’de vefat etmiştir. Onun 134 senesinde vefat ettiğini söyleyenler de vardır. Đmam 

Mâlik Muvatta’da hocası Đshâk’tan 15 hadis rivayet etmiştir.”641 

Đbn Abdilber rivayetlerin farklı tariklerini verirken onlarla ilgili sıhhat 

değerlendirmesi yapmayı da ihmal etmemektedir.  Yukarıda geçen rivayetin sahih ve 

sakimlerini ayrı ayrı zikretme biçimi bunu örneklemektedir. Half b. Kâsım - 

Muhammed b. Abdillah - Ebû Bekr b. Ebî Dâvûd - el-Hüseyn b. el-Hüseyn - Đsmâîl 

b. Ebî Üveys - Mâlik - Đbn Şihâb - Urve - Aişe senedinin Mâlik'e nisbet edilişinden 

dolayı münker olduğunu söylemektedir. Bunun da râvilerden el-Hüseyn'in vehmi ya 

da uydurmasından kaynaklandığını düşünmektedir. Bir diğeri de,  Ali b. Ma'bed - 

Hafs b. Ömer es-Sana'ânî - Mâlik - Nâfî' senediyle gelen ve Đbn Ömer'in zekere 

dokunmaktan dolayı abdest aldığını ve Büsre b. Safvân'dan Rasûlullah'ın bunun 

gerekliliğine dair söz işittiğini söylediğini anlatan rivayettir. Yine ona göre  Zuhrî - 

Urve - Zeyd b. Hâlid şeklindeki  rivayet ile Hişâm b. Urve - babası - Aişe kanalından 

gelen rivayetin de hatalı olduğunda şüphe yoktur. Đbn Abdilber bu konudaki sahih 

isnadın Urve - Mervân - Büsre olduğunu söylemekte ve Urve'den gelen illetten hâli, 

ilim ehlince hatalı olmayan sahih isnadları bir bir sıralamaktadır. 

Abdullah b. Muhammed b. Abdulmü'min - Abdulhamid b. Ahmed - el-Hadr 

b. Dâvûd - Ebû Bekr el- Esrem - Dühaym ve Ahmed b. Salih - Abdullah b. Neffâ' - 

Đbn Ebî Zenb - Ukbe b. Abdirrahman - Muhammed b. Abdirrahman b. Sevbân - 

Câbir b. Abdillah senedine sahip tarikiyle ilgili olarak sahih hükmünü vermekte, 

bunu da senedde sayılanların Ukbe b. Abdirrahman dışında sika ve ilmiyle meşhur 

olduklarını söylemektedir. Ukbe'nin Ukbe b. Abdirrahman b. Ma'mer olduğunu ve 

ilimle meşhur olmadığını belirtmektedir. 

Đbn Abdilber, Mâlik’in rivayetini savunurken de aynı tavrı gösterdiği olur. 

Örneğin “an Suleymân b. Yesâr enne Rasûlullah…”642 şeklinde gelen bir rivayetin 

                                                 
641 Temhîd, I, 197–198 
642 Muvatta’, 20 / hac, 22 (I, 348)  



146 
 

Süleymân b. Yesâr’ın Ebû Râfi’ aracılığıyla naklettiğini gösteren muttasıl tarikini 

eleştirmektedir. Tirmizî643 de yer alan bu rivayet Đbn Abdilberr’e göre hatalıdır, 

çünkü Suleymân b. Yesâr, Ebû Râfi’ ile görüşmemiştir. Suleymân hicrî 34 yılında 

doğmuş, Ebû Râfi’ ise Hz. Osmân’ın h. 35 yılında öldürülmesinden kısa bir süre 

sonra ölmüştür. Bu durumda Süleymân’ın Ebû Râfi’den hadis alması imkânsızdır, 

ancak Meymûne’den alması mümkündür. Çünkü o h. 66’da vefat etmiştir. Öyleyse 

Mâlik’in rivayeti daha sahihtir.644 

Şarihin bu tavrı, Muvatta’ın rivayetlerini savunma çabasını göstermesinin 

yanı sıra kutub-i sitte’de yer alan rivayetlere eleştirel yaklaştığını örneklemektedir. 

Ona göre Muvatta’daki rivayetlerin tümü sahihtir ve tenkide tabi tutulamaz.645 Bu 

bakımdan Temhîd’de Muvatta’ rivayetleri ile ilgili tenkidden ziyade izah etme ve 

bilgilendirme anlamında kullandığımız ‘tetkik’ söz konusudur.  

 

E. Şerh Edilen Eserin Yapı ve Sistematiğinin Şerh Üzerindeki Rolü 

Temhîd’in, Muvatta’ın tasnif düzenine riayet, onun yapısal özelliklerini 

konu etme, terceme-hadis arasındaki ilişkiyi değerlendirme gibi özelliklerinden 

bahsedilemez. Evvelemirde fıkıh bablarına göre düzenlenmiş bir kitabın tasnif 

düzeni Mâlik’in şeyhleri esas alınarak yeniden tertip edilmiştir. Bu durum pek çok 

rivayetin dolayısıyla da pek çok meselenin tekrar tekrar gündeme gelmesini zorunlu 

kılmıştır. Bu da daha önce de söylendiği gibi konu birliğini temin etmede zorluklar 

ortaya çıkarmıştır. Đşte Temhîd bu yönüyle, özellikle zengin içerikli şerhlerde 

gördüğümüz bir özellikten uzaktır. Zengin içerikli şerhlerde, şerh edilen eserde 

rivayet hangi bablarla ilişkilendirilmişse, o babın işaret ettiği boyutuyla ele alınmakta 

ve diğer boyutları ilgili bablara gelindiğinde şerh edilmek üzere terk edilmektedir. 

Temhîd'de, zengin içerikli şerhlerde olduğu gibi erken dönem şerhlerinde de görülen 

bab başlıklarının izahı, bab-hadis uyumu ya da müellifin bab başlıkları şeklinde ifade 

ettiği görüşlerini değerlendirme gibi husular neredeyse bulunmamaktadır. Gerçi Đbn 

Abdilberr’in yine ilk dönem şerhlerinden olan Đstizkâr'ında da bu yaklaşımın çok 

nadir olduğu vurgulanmalıdır. "Beyânın bir kısmı sihirdir" rivayetiyle ilgili olarak 

Đbn Abdilberr'in, bazı Mâlikîlerin bir kısım beyânın olumsuzlandığını düşündüklerini 

                                                 
643 Tirmizî, 7 / hac, 23 (III, 200)  
644 Temhîd, III, 151 
645 Temhîd, I, 1–2 
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bunu da Mâlik’in bu rivayeti ‘Allah’ı zikrin dışındaki kelamın hoş görülmemesi’ 

şeklindeki babın altında serdetmesine dayandırdıklarını belirtmesi, baba işaret 

etmesini örnekleyen bir yaklaşımıdır. Temhîd'de646 yer alan ve Đstizkâr'da647 da 

tekrarlanan bu açıklama hiç de sık rastlanan türden değildir. Đlk dönem şerhlerinde 

açık bir şekilde farkedilen bu yaklaşımın bahse konu iki şerhte de bulunmayışı, Đbn 

Abdilberr'in kişisel tavrıyla ilişkilendirilebilecek bir durum olduğunu göstermektedir.   

Daha genel anlamda ‘şerh edilen kitaba bağlı olma' bakımından ele 

alındığında Temhîd’de oraya konan yaklaşımın odak noktasında tamamen Muvatta’ın 

olduğu görülecektir. Şerhteki yeni düzen kitabın ezberlenmesini kolaylaştırma gibi 

pratik bir amaç gütmekle648 beraber, Muvatta’ gibi mürsel ve maktû'ları çok olan bir 

eserin, ricali esas alan bir tertiple ele alınmasında uyulacak en elverişli tarz da 

denenmiş olmaktadır. Zira eserin bütününde ne sahabî râvisi ne de tâbiî râvisi esas 

alınarak tek tip bir tasnife ulaşılabilirdi. Bu bakımdan Đbn Abdilberr'in Temhîd'de 

uyguladığı tertip de şerh ettiği eserin muhteva özelliğinden bağımsız değildir. 

Đbn Abdilberr’in Temhîd’i özellikleri itibariyle isnad merkezli şerh 

tanımlamasına uygun görünmektedir. Gerek temel amaçları gerekse yapısal 

özellikleri yakından incelendiğinde ağırlık noktasının isnad olduğu görülür. 

Temhîd’de isnad meselelerinin yanı sıra fıkıh da önemli bir yer işgal etmektedir. Bu 

Şerhin muhtelif bilgilerin kullanım şekli ve amacı bakımından müellifinin diğer eseri 

Đstizkâr’la arasında bir farklılık yoktur. Ancak bu iki şerh arasındaki temel farklılık 

tertip, ele alınan rivayet çeşitleri ve verilen malumatın miktarındadır. 

                                                 
646 Temhîd, V, 171 
647 Đstizkâr, VIII, 558 
648 Temhîd, I, 9 (Mukaddime) 
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ÜÇÜ�CÜ BÖLÜM 

 
 TASAVVUFÎ ŞERHLER 

 
Zühd döneminin ardınan hicrî ikinci asırda ortaya çıkan tasavvuf hareketi 

diğer Đslamî düşünce akımları gibi hadise kendi zaviyesinden yaklaşmıştır. Tasavvufî 

düşüncenin hadise olan ilgisi başlarda, hadis rivayetiyle meşgul olma ve bu hadisleri 

amelî hayat için değerlendirme şeklinde iken, sonraları “işârî” anlamda şerhler ortaya 

koymuştur. Bugün bilindiği kadarıyla tasavvufî nitelikteki ilk sistematik şerh Hakîm 

Tirmizî’ye (320/932) ait .evâdiru’l-usûl adlı şerhtir.649 Onun başlattığı bu yol, 

Kelâbâzî, Konevî ve Bursalı Đsmail Hakkı gibi mutasavvıflarca devam ettirilmiştir.650 

Bu eserlerin hiç birisi temel hadis kitaplarının şerhi değildir. Temel hadis kitablarına 

yazılmış tasavvufî şerh olarak sadece Đbn Ebî Cemre’ye (699/1300) ait Behcetu’n-

nüfûs’u sayabiliriz. Kaldı ki bu eserde müellifin Sahih-i Buhârî’den seçtiği 296 

hadisi muhtevi olan Cemu’n-nihâye adlı kitabına yazığı şerhtir. Bu bakımdan şerh 

ettiği eserin yapı ve sistematiğine ilişkin herhangi bir değerlendirmesi söz konu 

değildir. Bu husus Behcetu’n-nüfûs’un ele aldığımız diğer şerhlerden ayrıldığı 

önemli bir noktadır. Ancak onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği tasavvufî 

yorumları ihtiva etmesidir.  

Đbn Ebî Cemre’nin Behcetu’n-nüfûs’taki bu yorumlarının kendinden önceki 

pek çok mutasavvıfın yaptığı yorumlar gibi batınî nitelikte olmadığı söylenebilir. Đbn 

Ebî Cemre, -örneğin Hakîm Tirmizî’de gördüğümüz şekilde bir takım tasavvufî 

yaklaşımları651- temellendirme ya da izah etme niyetiyle hareket etmemektedir. 

Mutasavvıfların genel hadis yorumlarında görülen, sened zikretmeme, muhtevayı 

aktarma şeklinde rivayet etme, keşf, ilham ve rüya ile hadis rivayeti ve tashihi gibi 

hususlar652 bakımından incelendiğinde, Đbn Ebî Cemre’nin pek çok noktada 

sûfîlerden ayrıldığı görülür. Diğer taraftan sened zikretmemesi, hemen her hadisin 

şerhinde tasavvufî yorumlara yer vermesi ve sûfî sözleriyle istişhâdda bulunması gibi 

özellikleri ile de diğer hadis şârihlerinden ayrılmaktadır. 

                                                 
649 Yılmaz, Hasan Kamil, Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi, 14 
650 Yılmaz, a.g.e., 14 
651 .evâdiru’l-usûl’de yer verilen başlıkların bazıları şunlardır: “Yakînin hakikatı” (57. asl), “Zikr-i hafî” 
(72. asl), “Velilerin alametleri” (103. asl) 
652 Geniş bilgi için bkz. Yıldırım, Ahmet, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, 
T.D.V.Y, 2000, 33–51 
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Đbn Ebî Cemre’nin Behcetu’n-nüfûs’ta rivayetlerin şekli ve içeriğine yönelik 

tahlillerini daha yakından inceleyelim. 

  

A. Behcetu’n-nufûs’ta Rivayetlerin Tarihlerine Đlişkin Genel Yaklaşım 

Đbn Ebî Cemre şerh ettiği ya da şerhinde geçen rivayetlerin diğer 

varyantlarına nadiren işaret etmektedir. Böyle durumlarda da rivayetin ulaşabildiği 

bütün tariklerine değil, bunlardan en fazla bir ya da ikisine işaret etmektedir. Zaten 

onun sened ve kaynağın adını zikretme gibi biçimsel gerekliliklere riayet etmeksizin 

sergilediği bu tavrında, rivayetin tariklerini toplamak gibi bir kaygı taşımadığı hemen 

kendini belli etmektedir. Bu yaklaşımına paralel olarak râvi tasarrufları ve müstensih 

hatalarıyla ilgilenmemektedir. Đbn Ebî Cemre farklı rivayetleri genellikle metne 

sorduğu sorulara cevap mahiyetinde zikretmektedir. Kişisel üslûp farklılığıyla ilgili 

bu durum, özünde metinden çıkardığı anlamı desteklemek şeklinde bir amaca hizmet 

etmekte olup, Đbn Hacer ve ‘Aynî gibi şarihlerde kapsamlı ve sık bir şekilde 

gördüğümüz ‘anlamı bütünleme’ usulüne benzetilebilir. Đbn Ebî Cemre’nin şerhine 

genel olarak bakıldığında rivayet metninin oluşum sürecine ilişkin 

değerlendirmelerin çok cüzî bir yer kapladığı görülmektedir. Bu nadir örneklerden 

birini, Hz. Peygamber’in mescidin kıble duvarında gördüğü bir balgamı temizlemesi 

ve “kişi namaz kılarken Rabbine kıbleden yönelir” diyerek insanları orayı temiz 

tutmaları konusunda uyarmasıyla ilgili rivayeti653  ele alışında görmekteyiz. Şarih 

rivayetteki uyarının, Hz. Peygamber’in sözünde kişinin Rabbine yöneldiği yer 

şeklinde vurgulanmasına dayanarak, kıble duvarıyla ilgili olduğuna dikkat çeker ve 

“bu durum, balgamın bulaştığı duvar kıble duvarı değil de başka bir duvar olsaydı 

caiz olur muydu?” sorusunu sorar. Đşte bu sorunun cevabını, mescidin bütün 

bölümlerini kapsayıcı âm bir ifadeye sahip olan “mescide tükürmek kabahat 

işlemektir. Onun telafisi (keffareti) de onu gömmektir”654 tarikini zikretmek suretiyle 

verir.655  

Đbn Ebî Cemre’nin bir rivayeti şerh ederken rivayetin diğer tariklerine 

açıktan işaret ettiğini görmesek bile onları bazen göz önünde tuttuğunu 

                                                 
653 Buhârî, 8 / salât, 33 (I, 106)  
654 Muslim, 5 / mesâcid ve mevaziu’s-salat, 55 (I, 390); Đbn Hanbel, III, 232 
655 Đbn Ebî Cemre, Ebû Muhammed Abdullah, Behcetu'n-nufûs ve tahallîhâ mâ lehâ ve mâ alyehâ, 
Dâru’l-ceyl, Beyrut trs., I, 183 
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anlayabiliyoruz. Ancak bu, tariklerin barındırdığı bütün farklılıkları ortaya getirme 

şeklinde olmayıp, rivayetin daha çok üstünde durmak istediği kısmıyla alakalı 

farklılıklarla sınırlı kalmaktadır. Örneğin “kim namaz kılmayı unutursa hatırladığı 

zaman kılsın…”656 rivayetinin şerhinde, açıklamalarının çerçevesini çizen soruları, 

diğer şarihlerin diğer tariklerdeki farklılıklar üzerinden yürüttükleri tartışmaları 

gündeme getirmektedir. Ancak bu açıklamalarda, diğer rivayetlerin, geçen olayın kaç 

kez vuku bulduğu, zamanı ve o esnada yaşananlar konusunda verdiği farklı bilgiler 

ve onların doğurduğu fıkhî hükümlere işaret edilmemektedir.657  

Đbn Ebî Cemre’nin rivayet farklılıklarına gerek açıktan gerekse konusuna 

işaret ettiği zamanlarda -yukarıda zikredilen örneklerden de anlaşılacağı gibi- fıkhî 

bir hüküme tesir etme durumunun olduğu göze çarpmaktadır. Bu tip mecburi 

durumlar dışında onun şeklî problemleri konu dışına iten genel yaklaşımı henüz 

rivayetler arasından seçki yaparken kendini göstermiştir. Buhârî’yi ihtisar ederken 

rivayetin tarikleri arasından genellikle sade ve öz olanını seçmiştir. Daha sonra 

bunları şerh ederken de şerhe konu rivayetin sınırlarının dışına çıkmamıştır. 

Sözgelimi, Buhârî’de beş tariki bulunan bir rivayetin “Đnsanlar, Allah’tan başka ilah 

yoktur diyene kadar onlarla savaşmakla emrolundum”658 şeklindeki tarikini seçmiş, 

döneminde zekât vermeyenlere karşı Hz. Ebû Bekir’in savaşma isteğini ve Hz. 

Ömer’in karşı çıkışını konu eden diğer tariklerini ele almamıştır. Rivayeti şerh 

ederken de Hz. Peygamber’in sözünü başka bir bağlamda konu eden bu tariklerdeki 

farklılıkları ve onlardan neşet eden muhtemel fıkhî ve kelâmî çıkarımları göz ardı 

etmektedir. Örneğin şerhine esas aldığı rivayette savaşmanın gerekçesi olarak sadece 

‘Allah’tan başka ilah yoktur dememek’ ifade edildiği için, “rivayetin bu kısmında, 

‘kâfirler şeriatın füru’una muhatap değildir’ diyenlerin görüşüne bir delil 

bulunmaktadır” demektedir. Buna karşılık tevhid şartından sonra namazı ve zekâtı 

zikreden diğer rivayetleri hiç gündeme getirmemektedir.659 Đşte Đbn Ebî Cemre’nin en 

başta muhtasar bir kitap oluştururken rivayetin bu tarikini tercih etmesi onun 

rivayetlerin şeklî problemleriyle uğraşmak istememesini göstermektedir. Çünkü 

rivayetin diğer tariklerinin öteki şarihleri oldukça meşgul ettiği görülmektedir. En 

                                                 
656 Buhârî, 9 / mevâkıtu’s-salât, 37 (I, 148) 
657 Behcetu'n-nufûs, I, 206–207 
658 Buhârî, 2 / iman, 17 (I, 11); 52 / cihâd ve’s-siyer, 101 (III, 235?); 24 / zekât, 1 (II, 110); 88 / 
istitâbe, 3 (VIII,50); 96 / i’tisâm, 2 (VIII, 140) 
659 Behcetu'n-nufûs, III, 132–134 
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basitinden Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer arasında geçen diyalogdaki bir kopukluğun 

giderilmesi için, rivayetlerin şeklî taraflarıyla en az ilgilenenlerden olan Hattâbî’nin 

bile rivayetin on üç civarında tarikine işaret ettiğini görmekteyiz.660  

Đbn Ebî Cemre’nin rivayetleri asgarî sorunla ele alma eğilimi onun, 

rivayetlerin her türlü tasarruftan hâli olduğunu düşünmesinden kaynaklanmaz. Her 

ne kadar şerhinin hemen başında sarf ettiği şu sözleri teorik olarak böyle bir 

düşünceye sahip olduğunu ihsas ettirse de kendisi de uygulamada bunun böyle 

olmadığının pekâlâ farkındadır. Hadis lafızlarının bereketine olan inancını ifade 

ettikten sonra müellif şöyle devam etmektedir: “Cehaletten dolayı bilgiye susamış 

kalpleri sulamak için, Hz. Peygamber’in ağzından çıkan tatlı ve berrak kelimeleri bir 

bir tahlil ettim. Zira Hz. Peygamber bir tek harfi fazla yahut eksik zikretmişse 

mutlaka faydalı bir maksada mebnidir. Çünkü o, hevasından konuşmaz. Bundan 

dolayı âlimlerin ekseriyeti, hadisler nakledilirken tıpkı Kur’an’da olduğu gibi vâv 

veya fâ harfi bile ihmal edilemez demişlerdir.”661 Pratikte ortaya çıkan gerek râvi 

tasarrufları gerekse müstensih hataları ve bunların doğurduğu devasa görüş ihtilafları 

göz önüne alındığında, Đbn Ebî Cemre’nin bu sözleri güzel temenniler olmaktan 

öteye geçmemektedir. Đbn Ebî Cemre’nin rivayet farklılıklarına çok az temas etmesi 

onun böyle bir problemi göz ardı etmesiyle ilgili olmayıp, şerhinin amaçları 

açısından gerek görmemesiyle ilgilidir. Onun şerhine bir bütün olarak bakıldığında 

iman, ahlak, ahiret, beşeri ilişkiler gibi değişik alanlarla ilgili rivayetlerin seçilmiş 

olduğu görülür. Şarihin öncelikli amacının teknik problemlere boğulmadan, 

rivayetlerin taşıdığı mesajı ortaya çıkarmak olduğu anlaşılmaktadır. Rivayet 

farklılıklarını ve râvi tasarrufalarını gündeme getirmeden doğrudan rivayetin 

içeriğine yoğunlaşmaktadır. Đçerik tahlillerinde de benzer bir yaklaşımı sergilediği 

söylenebilir. 

 
B. Metinlerin Đçerik Tahlili 

1. Rivayet Metinlerindeki Kelimelerin Tahlili 

Kelime ve isimlerin okunuşları üzerinde pek durmayan Đbn Ebî Cemre 

bunların anlamlarını tespit işiyle az da olsa ilgilenmektedir. Bu gibi 

değerlendirmelerinde çoğunlukla fıkhî bir amaç gütmemektedir. Çok sık görülmeyen 

                                                 
660 Â’lâm, I, 740; Meâlim, II, 3–11 
661 Behcetu'n-nufûs, I, 2–3 (Mukaddime) 
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örneklerden biri,  “Kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin…” rivayetinde geçen 

 kelimesinin Arapçada elif-i memdûde ile yazılıp, ‘ailenin geçimini ve nafakasını الباءة

temin etmeye güç yetirmek’, yine aynı rivayette geçen   وجاء kelimesinin de 

Arapçada ‘husyeleri ezmek’ (iğdiş) anlamına geldiğini belirtmesidir.662 Bununla ilgili 

bir başka örnekte de o, vahyi ilk defa aldığında Hz. Peygamber'in eve dönüşünde 

bulunduğu halet-i rûhiyeyi anlatan   فؤاده فرجع بھا رسول هللا صل هللا عليه  وسلم يرجف  

ifadesinde geçen بھا رجع  ifadesinin 'onu ezberledi' anlamına geldiğini, والرجف 

kelimesinin Rasûlullah'ın kalbine düşen korku ve ürpermeden, فؤاد kelimesinin de 

korku ve sevincin yeri olması bakımından kalbin içi (batn) anlamında kinaye olarak 

kullanıldığını belirtmektedir.663  

Đbn Ebî Cemre’nin kimi zaman kelimelerin mecazi ya da hakiki anlamını 

tespite yöneldiğini görüyoruz. Örneğin “Đki şey dışında hased yoktur”664 

rivayetindeki hased kelimesinin burada kullanıldığı şekliyle hakikat mi mecaz mı 

olduğunu sormakta arından da her ikisinin de muhtemel olmakla beraber zahir olanın 

mecaz olduğunu söylemektedir.665 Kelimelerin rivayetlerde hangi anlamda 

kullanıldığını tespit edişiyle ilgili bir başka örnek de Vefd Abdilkays hadisinde666 

geçen ‘içeceklerden (eşribe) sordular’ ifadesindeki ‘eşribe’ kelimesiyle ilgili 

yaklaşımıdır. Bu kelimenin lügatta haram kılınmamış her türlü içecek anlamına 

geldiğini, çünkü onların haram kılınmış içecekleri ‘hamr’ diye isimlendirdiklerini, 

onların yanında bilinen içeceklerin hurma ve üzüm suyu ile ihtiyaçlarını gideren 

diğer bir takım içecekler olduğunu söylemektedir.667 Aynı rivayette geçen şıra 

yapımında kullanılması yasaklanan kapları da kısaca tanıtmaktadır.668  

Đbn Ebî Cemre’nin uyguladığı bu yöntemde kelimelerin kullanım 

anlamlarını tespit ettiğini görmekteyiz. Bunu yaparken sözlük anlamlarını vermekte 

ve iki anlam arasındaki ilişkiye de işaret etmektedir. Genel garibu’l-hadis 

çalışmalarının geldiği noktaya bakıldığında Đbn Ebî Cemre’nin bu faaliyete bir 

katkısının olduğu söylenemez. Örneğin o, yedi emir ve yedi yasağın sıralandığı 

                                                 
662 Behcetu'n-nufûs, II, 188 
663 Behcetu'n-nufûs, I, 18 
664 Buhârî, 24 / zekât, 5 (II, 112) 
665 Behcetu'n-nufûs, II, 126 
666 Buhârî, 57 / farzu’l-humus, 2 (IV, 44) 
667 Behcetu'n-nufûs, I, 97 
668 Behcetu'n-nufûs, I, 100 
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rivayette669 geçen ‘istibrak’, ‘dîbâc’ isimlerinin ipekten yapılan elbiselerin iki çeşidi 

şeklindeki açıklamayla yetinmekte, Đbnu’l-Esîr ise en-.ihâye’sinde, استبرق  

kelimesinin aslının اْستَْبَره olup ve sonradan Arapçalaşmış yabancı bir kelime 

olduğunu670 الّديباج denilen elbisenin de saf ipekten mamul olduğunu, الّديباج 

kelimesinin de Farsçadan geçme muarreb bir kelime olduğunu belirtmekte, aslının 

 şeklinde geldiğini َدبابيج ve َديابيج  olduğundan dolayı cem’ilerinin de دبَّاج

eklemektedir.671 Đbn Ebî Cemre’nin, aynı isme sahip beldeye nispetle bu ismi aldığını 

söylediği ve binicinin oturması için hayvanın üzerine konulan ipekten mamül elbise 

olarak tarif ettiği  ِّي  ile ilgili Đbnu’l-Esîr daha açık ve farklı görüşlere işaret القَسِّ

etmektedir. Onun açıklamalarına göre  ِّي  ipek karışımı ketenden yapılmış bir ’القَسِّ

elbisedir. Bu elbise Mısırdan getirilmiş, adını da Tunus’a yakın el-Kâs ( ُّالَقس) isimli 

bir kıyı kentinden almıştır. Bu kelimenin aslı el-Gazze’ye nisbetle  ُّي  olduğunu القَزَّ

söyleyenler de vardır. Ayrıca bir başka görüşe göre beyazlığından dolayı buza ( ّالقَس) 

nispetle bu adı almıştır.672 

Đbn Ebî Cemre’nin verdiği bilgiler garibu’l-hadis eserlerindeki bilgilerden 

farklı değildir. Ancak o, bu konuda çoğu zaman bir kaynak adı zikretmemektedir. 

Bunların yanısıra garib kelimelerin izahlarında verdiği bilgi bakımından garibu’l-

hadis çalışmalarının gerisinde olduğu gibi garib addettiği kelime sayısı bakımından 

da geridedir. Örneğin Đbnu’l-Esîr’in üzerinde durduğu إْبَرار ve  ُتْشِميت kelimelerini673 

izah etme ihtiyacı duymamıştır.674  

 

2. Rivayet Metinlerinin Gramer Tahlili 

Đbn Ebî Cemre rivayet metinlerinin içerik tahlillerinde zaman zaman gramer 

bakımından çözümlemeler de yapmaktadır. Başka bir ifadeyle, anlamı metnin 

öğelerine ve bunlar arasındaki anlam ilişkilerine dayandırır. Đfadeleri öğelerine 

ayırmadan doğrudan açıkladığı da olur. Bu tarz açıklamaları diğer şarihlerde 

gördüğümüz örneklere göre çok daha azdır. Bu usûlünü örneklemek gerekirse, ahiret 
                                                 
669 Buhârî, 23 / cenâiz, 2 (II, 70); Tirmizî, edeb, 45; Nesâî, cenâiz, 53 
670 Đbnu’l-Esîr, .ihâye, I, 104 
671 Đbnu’l-Esîr, .ihâye, II, 204  
672 Đbnu’l-Esîr, .ihâye, IV, 92 
673 Đbnu’l-Esîr,  ُتْشِميت kelimesinin hem ‘şın’ hem de ‘sin’ ile okunduğunu, hayır ve bereket duası 
olduğunu ve ‘Allah seni kötülüklerden uzak tutsun’, ‘Allah seni küçük düşürmekten sakındırsın’ 
manasında kullanıldığını söylemektedir. Bkz. Đbnu’l-Esîr, .ihâye, II, 1213;  إْبَرار   kelimesini de ‘tasdik 
etmek’ olarak açıklamaktadır. Bkz. Đbnu’l-Esîr, .ihâye, I, 294 
674 Bkz. Behcetu'n-nufûs, II, 102–104 
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ahvalinin konu edildiği rivayette geçen  َتَْخَطُف النَّاس ifadesini ‘kötü amellerinden 

dolayı insanları cehenneme çeker (yakalar)’, ومنھم من يخردل ifadesini de ‘bu kancalar 

ondan günahları nispetinde alırlar’ şeklindeki açıklamasına dikkat çekilebilir.675 Bu 

tip değerlendirmelerinde ya ifadeleri başka bir biçimde yeniden ortaya koyar ya da 

bu örnekte olduğu gibi mahzuf olan öğeleri zikreder. Đbn Ebî Cemre’nin rivayet 

metinlerinin yapısına ilişkin değerlendirmeleri yapıyı gramer kuralları çerçevesinde 

çözümlemek ya da izah etmek şeklinde olmayıp genellikle gramer kurallarını ya da 

dilin kullanımını rivayetin sevk ediliş biçimini esas alarak tespit etme şeklindedir. 

Kısacası o, dilin kullanımına göre metni değerlendirme yerine metnin yapısal 

özelliklerine göre dilin kullanımını ispat etmektedir. Mesela, “Peygamber (s.a.)’e bir 

adam gelerek, ey Allah’ın Rasûlü! Allah yolunda savaşmak nedir?...”676 ifadesinin, 

sıfatın hazfinin ve mevsufunun onun yerine konmasının caiz oluşuna delil olduğunu, 

çünkü  “mâ’l-kıtâlu fî sebîlillah” sözünden kasdın “mâ sıfatu’l-kıtâlillezî yekûnu fî 

sebilillah” demek olduğunu belirtmektedir.677 Bir başka örnekte de, Enes b. Mâlik’in: 

“Nebî (a.s.) namazı soğuk havada geciktirmeksizin, sıcakta da tehir ederek kıldırırdı” 

dedikten sonra “yani cuma namazını” şeklinde bir ekleme yapmasını678, sözün âm bir 

ifadeyle başlayıp bizzat kendi haberi içinde tahsis edilmesine bir delil görmekte ve 

bunu da kelamın fesahatinden saymaktadır. Burada ilk olarak âm bir lafız olan ‘salât’ 

kelimesi kullanılmış sonda bulunan ‘cuma’ kelimesiyle tahsis edilmiştir. Ona göre bu 

tip bir kullanımın, sözün başı sonunu açıkladığı için muhatabın sözün bir kısmını alıp 

bir kısmını terk etme riskini ortadan kaldırma gibi bir faydası vardır. Bunun tersi de 

olabilir yani sözün sonu başını açıklar. Ancak bunda sözün başının sonuyla 

nefyedilme durumunun olmaması gerekir.679  

Đbn Ebî Cemre’nin rivayetlerin diliyle ilgili yaklaşımları sadece gramer 

çözümlemesiyle sınırlı değildir. O, rivayet metinlerini dilin edebî yönünü sergileyen 

metinler olarak da görür. Söz gelimi ahiret ahvalini konu eden rivayetin bir yerinde, 

Hz. Peygamber cehennemi tarif ederken “onda sa’dân dikeni gibi kancalar vardır” 

şeklinde bir benzetme kullanmış ardından da sahabeye sa’dân dikenini bilip 

                                                 
675 Behcetu'n-nufûs, II, 29 
676 Buhârî, 3 / ilim, 45 (I, 40) 
677 Behcetu'n-nufûs, I, 149 
678 Buhârî, 11 / cuma, 17 (I, 217)   
679 Behcetu'n-nufûs, II, 54 
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bilmediklerini sormuş, sahabe de ‘biliyoruz’ şeklinde cevap vermiştir.680 Đbn Ebî 

Cemre bu rivayette geçen teşbihle ilgili “benzetmede eğer benzetilen şey biliniyorsa 

bu beyanın en mükemmelidir. Sa’dân dikeni toprakta çokça yetişen bir bitki 

olduğundan bilinmemesi söz konusu değildir” demektedir.681  

Müellifin yukarıda örnekleri verilen değerlendirmelerinden onun rivayet 

metinlerini Arap dilinin en güzel ürünleri olarak da gördüğü anlaşılmaktadır. Hz. 

Peygamber’in muhataplarına ait olsa bile rivayetlerde geçen kimi ifadelerde Arap 

dilinin üstünlüğüne deliller bulmaktadır. Mesela Vefd Abdilkays hadisinde Hz. 

Peygamber’in “bu gelenler kim” sorusuna ‘Rabîalılar dediler’ (قالوا ربيعة) 

ifadesinin682, Arapçanın Allah’ın kendisine has kıldığı fesahat ve belâgatiyle ilgili 

olduğunu söylemektedir. Burada onlar sözü uzatmamak için ne kendi isimlerini 

zikretmişler ne de kendilerini babalarına nispet ederek tanıtmışlar, bu şekilde cevap 

vererek az bir sözle maksat hâsıl olmuştur.683  

Đbn Ebî Cemre’nin rivayetlerin diline bu şekilde bir anlam yüklemesi, 

lafızların, cevâmiu’l-kelim vasfını vurguladığı Hz. Peygamber’e ait olduğu 

varsayımında anlamlıdır. Kısacası, Hz. Peygamber’in Arapçayı en güzel konuşan kişi 

olduğu ve rivayet lafızlarının da onun ağzından çıktığı şekilde korunduğu anlayışıyla 

hareket etmektedir. Onun bu tavrı,  lafızlarda râvi tasarruflarını hem kabul edip hem 

de yokmuş gibi hareket etme şeklinde şarihlerde müştereken görünen çelişkili 

durumu örneklemektedir. Öte yandan rivayetlerde geçen Hz. Peygamber’in 

muhataplarına ait sözlerinden de aynı yargılara ulaşması Hz. Peygamber’in onayını 

dikkate almasıyla ilgili olabilir. 

Müellifin, rivayet metinlerindeki dil ile ilgili incelemelerinde söz konusu 

alana ait kaynaklara başvurduğunu gösterecek herhangi bir atıfta bulunmadığını 

belirtmek gerekir. 

Kelimelere ve ifadelere büyük değer atfeden Đbn Ebî Cemre için, 

kelimelerin anlamlarını tespit ve gramer çözümlemesi üzerine kurulu bir tahlil 

yöntemi rivayet metinlerinin incelenmesinde yeterli midir? Behcetu’n-nufûs’ta şârih, 

bunların dışında başka hangi yöntemleri ne kadar kullanmaktadır?  

                                                 
680 Buhârî, 81 / rikâk, 52 (VII, 205) 
681 Behcetu'n-nufûs, II, 30 
682 Buhârî, 57 / farzu’l-humus, 2 (IV, 44) 
683 Behcetu'n-nufûs, I, 66 
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3. Metin Đçi ve Dışı Bilgilerden Yararlanma 

 
Đbn Ebî Cemre rivayet metinlerine yaklaşımında genelde ele aldığı metnin 

sunduğu bilgileri esas almaktadır. Başka bir ifadeyle metinde görünmeyen ama 

ifadelerin delaletlerinden hareketle bir takım anlamlara ulaşmaktadır. Buna karşılık 

metin dışı bilgilere çok nadir başvurmaktadır. Metin dışı bilgileri kullanmak, 

rivayetlerin farklı tariklerine işaret etme ya da farklı rivayetlerle istişhâdda bulunma 

gibi yöntemlerle sıkı ilişkili olduğundan, bunun Đbn Ebî Cemre’de az görülmesi tabii 

karşılanmalıdır. Hz. Peygamber’in soğuk havada namazı geciktirmeksizin, sıcakta da 

tehir ederek kıldırmasını684 metin dışı bilgileri göz önünde tutarak anlamaya 

çalışması onda nadir rastladığımız bu usulün güzel bir örneğidir. O, Hz. Peygamberin 

namazın vaktiyle ilgili bu uygulamasını, ashabın çoğunluğunun özellikle de suffe 

ehli olanlarının elbiselerinin az olmasından dolayı hava şartlarının sıkıntı vermesini 

önleme amacına bağlamaktadır.685 

Müellifin nadiren ortaya koyduğu bu yaklaşımını örneklendirdikten sonra 

onun şerhinin çok önemli bir özelliği olan metin içi bilgilerden yararlanma usulünün 

örnekleri üzerinde daha çok durmak uygun olacaktır. Mesela Vefd Abdilkays 

rivayetinin686 şerhinde bu tavrının bir örneği mevcuttur. Burada, dini öğrenmek üzere 

Hz. Peygamber’e gelenlerin ona “Ya Rasûlallah” diye hitap etmelerinden, Mudar 

kabilesinden “Mudar kâfirleri” diye söz etmelerinden ve yine içeceklerin hükmünü 

sormalarından hareketle onların gelmeden önce müslüman oldukları sonucunu 

çıkarmaktadır.687 

Đbn Ebî Cemre’nin rivayet metinlerini şerh edişinde görülen en belirgin 

değerlendirmelerinden biri de en küçük ifadelerden bile çıkarımda bulunmasıdır. Bu 

çıkarımları bazen fıkhî bazen adabla ilgili bir hüküm ve bazen de dilin kullanımına 

ilişkin bir delil tespiti şeklindedir. Örneğin bir adamın susuz bir köpeği sulamasından 

bahseden688 rivayette geçen "nemli toprak yalayan bir köpek gördü" ifadesinden, 

halin karinelere dayalı bilinebileceği çıkarımında bulunur. Çünkü rivayete göre adam 

                                                 
684 Buhârî, 11 / cuma, 17 (I, 217)   
685 Behcetu'n-nufûs, II, 53 
686 Buhârî, 57 / farzu’l-humus, 2 (IV, 44) 
687 Behcetu'n-nufûs, I, 96 
688 Buhârî, 4 / vudû'u’, 33 (I, 50) 
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köpeğin susuzluğunu toprağı yalamasından anlamıştır. Öte yandan ona göre bu 

durum, ihtiyacın -ister akıllı ister akılsız olsun- canlıları tabii hal ve alışkanlıklarının 

dışına çıkarabileceğini de gösterir. Bu örnekte susuzluk çeken köpek -hiç adet ve 

tabiatı olmadığı halde- su bulma ümidiyle nemli toprağı yalamaktadır.689  

Diğer şarihlerde de bu tarz çıkarımlar görülmekle beraber Đbn Ebî 

Cemre’deki kadar yoğun değildir. Ayrıca Đbn Ebî Cemre bir ifadeden çok sayıda 

çıkarımda bulunabilmektedir. Öyle ki, bir ifadeden akla çok az gelebilecek 

çıkarımlarda bulunduğu da olur. Rivayet lafızlarına -farklılıklarına rağmen- büyük 

değer atfettiğini gösteren bu yorumu, metinde Hz. Peygambere ait olmayan sözleri 

bile bu şekilde değerlendirir. Söz gelimi, “Peygamber (s.a.)’e bir adam gelerek, ey 

Allah’ın Rasûlü! Allah yolunda savaşmak nedir?...”690 rivayetindeki “Ya Rasûlullah” 

sözünü, kendisine soru yöneltilen kimseye isimlerinin en yücesiyle hitap ederek söze 

başlamanın bir sünnet ve edep olduğuna delil görmektedir.691 Bu ifadenin devamında 

adamın “bir kişi öfkesinden ya da hamiyet duygularıyla savaşsa…” şeklinde gelen 

sözünün, geçersiz olanı geçerli olandan ayırmak için söze muhatabın bildiği sebepleri 

saymakla başlamanın uygunluğuna delil olduğunu belirtmektedir. Çünkü burada 

Arabî evvela Allah yolunda savaşmanın ne olduğunu sormuş ardından da Arapların 

savaşma sebeplerini sıralamıştır. Yine aynı ifade ona göre, ilmi amele takdim 

etmenin sünnet olduğunu göstermektedir.692 Aynı rivayette adamın sorusunu duyan 

Hz. Peygamber’in başını adama doğru kaldırdığını ifade eden فرفع اليه رأسه  ifadesi ile 

bir ziyade olarak bulunan ‘başını ona doğru o ayakta olduğu için kaldırdı’ ifadesinin 

her halde gerek otururken gerekse ayakta soru sormanın cevazına delil olduğunu 

düşünmektedir.693 

Đbn Ebî Cemre’nin metinlerde yer alan, sadece Hz. Peygamber’in 

sözlerinden değil de aynı zamanda muhataplarına ait söz ve fiillerden de çıkarımlarda 

bulunması, Hz. Peygamber’in onayını aldıklarını düşünmesi ile ilgili olmalıdır. 

Çünkü muhatapların söz ve fiilleri Hz. Peygamber tarafından engellenmiyorsa, onun 

tavrına ilişkin dolaylı da olsa bir fikir sunduğu düşünülebilir. Đbn Ebî Cemre’nin 

yaklaşımlarında da bunu sezinlemek mümkündür. 

                                                 
689 Behcetu'n-nufûs, I, 156 
690 Buhârî, 3 / ilim, 45 (I, 40) 
691 Behcetu'n-nufûs, I, 149 
692 Behcetu'n-nufûs, I, 149 
693 Behcetu'n-nufûs, I, 151 
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Đbn Ebî Cemre’nin rivayet metinlerini ele alırken daha ziyade metin içi 

bilgilerle yetinme eğilimine sahip olduğu söylenebilir. Ancak ayet ve diğer 

rivayetlerdeki üslup ve muhtava benzerliğinden istifade etme konusunda daha rahat 

davrandığı görülmektedir.   

  

4. Üslup ve Muhteva Benzerliğinden Yararlanma 

a. Ayetle Đstişhâd 

Rivayetlerin anlaşılmasında üslûp ve muhteva bakımından ayetlerle istişhâd, 

oranı şerhlere göre değişse de şerh literatüründe önemli bir yöntem olarak hep yer 

almıştır. Behcetu’n-nufûs’ta da daha ziyade muhteva benzerliği açısından kullanılan  

bu yöntemin şerhte uygulanan yöntemlerin geneline oranla yoğun olduğu 

söylenebilir. Sözgelimi “din kolaylıktır”694 hadisini uzun uzadıya şerh ederken Đbn 

Ebî Cemre elli dört tane ayet kullanmıştır. Mesela bunlardan Bakara suresinin son iki 

ayeti olan “Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma, Rabbimiz, 

bizden öncekilere yüklemiş olduğun yükleri bize de yükleme…”695 ayetleriyle 

istişhâdı696 zikredilebilir. Başka bir örnek olarak, "Beni uykuda gören uyanıkken de 

görecektir"697  rivayetiyle ilgili yorumunu aktarabiliriz. Đbn Ebî Cemre bu hadisin 

zahiri anlamına alınmasının doğru olacağını bunun aksini söylemenin iki tane 

mahzuru barındırdığını söylemektedir. Bunlardan ilki hevasından konuşmayan 

Rasûlullah'ın sözünün umumî anlamının inkarı,  ikincisi de Allah'ın kudretini 

bilmemek. Hâlbuki Bakara suresinde "ineğin bir parçasıyla o öldürülene vurun. Đşte 

Allah böylece ölüleri diriltir..."698  ayetinin işaret ettiği gibi kurban edilen ineğin bir 

parçasıyla ölünün kabrine yahut kendisine vurulmuş, o da dirilmiş ve katilini deşifre 

etmiştir. Ehl-i ilmin bildirdiğine göre Đsrail oğullarının kurbanı vasıflarına ilişkin 

sorularıyla geciktirmelerinden ötürü cinayetten kırk yıl sonra gerçekleşen bu olay 

Allah'ın kudretini göstermektedir. Đbrahim kıssasın da anlatılan dört kuşun 

hikayesi699 de aynı şeyi vurgulamaktadır.700 Đbn Ebî Cemre rivayette bildirilenin 

                                                 
694 Buhârî, 2 / iman, 29 (I, 15) 
695 2 / Bakara, 186 
696 Behcetu'n-nufûs, I, 67–93 
697 Buhârî, 91 / ta'bir, 10 (VIII, 71); Muslim, 42 / Rüya, 1 (II, 1775) 
698 2 / Bakara, 73 
699 2 / Bakara, 260 
700 Behcetu'n-nufûs, IV, 237  
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olağanüstü bir durum olsa da, bunun Allah’ın kudreti dâhilinde mümkün olduğunu 

benzeri ayetlerin muhtevasını delil getirerek göstermeye çalışmaktadır.  

Đbn Ebî Cemre zaman zaman istişhâd ettiği ayetlerin tefsirlerinde ortaya 

çıkan ihtilaflara da yer vermiş, ardından kendi görüşünü ifade etmiştir. Mesela 

Müddessir sûresinde geçen “elbiseni temizle” ayetindeki701 ‘siyâb’ kelimesini bazı 

âlimlerin ‘kalp’ olarak tefsir ettiklerini, ancak bu kelimenin “elbise” şeklinde 

anlamanın Kur’an’ın fesâhatine daha çok yakıştığını zira bir sonraki ayette kalbi 

pisliklerden arındırılmasının zaten emredildiğini ifade eden müellif, aynı anlamın 

tekrar edilmesinin Kur’an’ın fesâhatine pek uygun olmadığını ileri sürmektedir.702 

Ancak onun tefsir farklılıklarına işaret etme tavrını her zaman görememekteyiz. 

Örneğin, Hz. Peygamber'in namaz kıldırırken çocuk sesi duyduğunda namazı tam 

olmakla birlikte hafif kıldırmasından bahseden Enes b. Mâlik rivayetiyle703 ilgili 

olarak namazı kısa tutma durumunun istisnai olduğunu, zirâ Allah Teâlâ'nın, 

namazın uzun tutulmasıyla ilgili     وقوموا � قانتين  "Allah için uzun uzun kıyama 

durun"704 buyurduğunu belirtmektedir. Burada Đbn Ebî Cemre, ayette geçen قنوت  

kelimesinin namazla birlikte kullanıldığında lügatta  'kıyamda uzun durmak' 

anlamına geldiğini ve ne Nebî (a.s.)'ın ne de sahabenin bunu çoğunlukla terk ettiğini 

belirtmekte ardından da "Bu açık emre rağmen nasıl olabilir?" diye kanaatini 

pekiştirmektedir.705 Đbn Ebî Cemre burada  قانتين kelimesinin ayette kastedilmesi 

muhtemel diğer anlamlarını706 göz ardı etmektedir. 

Ayetlerle istişhâd yöntemi Đbn Ebî Cemre’nin şerhi içerisinde önemli bir yer 

işgal etmesinin yanı sıra genel şerh literatüründeki kullanımı göz önüne alındığında 

da gayet yoğun kullanıldığı görülür.  

 

b. Hadisle Đstişhâd 

Đbn Ebî Cemre’nin şerhinde hadislerle istişhâd da yoğun olarak başvurulan 

bir yöntemdir. Şerhinde yer alan uygulamalara bir bütün olarak bakıldığında, bu 

                                                 
701 74 / Müddessir, 4 
702 Behcetu'n-nufûs, I, 23 
703 Buhârî, 10 / ezân, 65 (I, 173) 
704 2 / Bakara, 238 
705 Behcetu'n-nufûs, II, 2 
706 Bkz. Kurtubî, Ahmed Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Câmiu li-ahkâmi’l-Kur’an ve’l-mübeyyin 
limâ tedammenehu mine’s-sünneti ve âyi’l-Furkân, thk. Hişâm Semîr el-Buhârî, Dâru âlemi’l-kutub, 
Riyad 1423/2003, II, 86 
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yöntemin başvurulma sıklığının orta-yoğun şeklinde derecelendirilmesi mümkün 

görünmektedir. Hemen her rivayetin şerhinde görüşlerini desteklemek için en az 

birkaç rivayetle istişhâdda bulunur. Bu istişhâd ameliyesinde üslup benzerliğinden 

ziyade muhteva benzerliğini esas almaktadır. Bunun bir örneğini Vefd Abdilkays 

hadisinde707  geçen Hz. Peygamber’in “gelenler kim?” ifadesiyle ilgili yorumunda 

görmekteyiz. Ona göre, karşılayanın gelenleri tanımak için soru sorması 

sünnettendir. Ve yine bundan her insanın konumuna göre ağırlanmasının 

gerekliliğini anlarız. Hz. Peygamber’in suali de bu amaca yöneliktir. Đbn Ebî Cemre, 

ortaya koyduğu bu düşüncesini “Đnsanları konumlarına göre ağırlayın”708 rivayetiyle 

desteklemektedir. Onun bu tür yorumunu göstermesi bakımından şu rivayeti ele alışı 

bir diğer örnek olarak zikredilebilir. "Adamın biri, susuzluktan nemli toprağı yalayan 

bir köpek gördü. Ayakkabısına su doldurdu ve köpeğe susuzluğu gidinceye kadar 

içirdi. Bu yaptığı şeyden dolayı Allah onu cennetine koydu."709 Şârih, söz konusu 

iyilik karşılığında verilen mükâfatın sadece bahse konu şahıs ile iyilik yaptığı 

hayvana has bir durum mu yoksa umumî bir hüküm mü olduğu sorusuna, hükmün 

umumî olduğu şeklinde cevap vermekte ve ardından, "Her susuz ciğeri (canlı) 

sulayana ecir vardır"710   rivayetiyle bu görüşünü desteklemektedir.  

Đbn Ebî Cemre'nin istişhâd için kullandığı rivayetlerin sıhhati konusunda 

çok da hassas davrandığı söylenemez. Kullandığı zayıf rivayetlerin yanı sıra 

azımsanamayacak sayıda kaynağı belirsiz rivayet de şerhinde yer almıştır. Đlk vahyin 

gelişinin ardından Hz. Peygamber'in korku içinde evine dönüp "beni örtün" 

demesiyle711 ilgili olarak, "bir kimsenin başına bir iş geldiğinde, eğer haram olan bir 

durum içermiyorsa mu’tâd olduğu biçimde tedavi olması gerekir" dedikten sonra 

"her kişi âdet olduğu biçimde tedavi edilir" rivayetiyle istişhâd eder ki bu rivayetin 

aslı (kaynağı) yoktur.712 Bunun bir başka örneği de yukarıda geçen, susuzluktan 

nemli toprağı yiyen bir köpeği kanıncaya kadar sulayan ve bu hareketiyle de cenneti 

hak eden bir adamın hikâyesinin, ecrin kemalinin amelin kemaline bağlı olduğuna 

                                                 
707 Buhârî, 57 / farzu’l-humus, 2 (IV, 44) 
708 Ebû Dâvûd, 40 / edeb, 20 (V, 183) 
709 Buhârî, 4 / vudû', 33 (I, 50) 
710 Buhârî, 42 / şurb ve’l-musakât, 9 (III, 77); Mezâlim, 23 
711 Buhârî, 1 / bed’ül-vahy, 3 (I, 3)  
712 Behcetu'n-nufûs, I, 18 
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delâlet ettiği şeklindeki görüşünü desteklemek için, "hayır bütün her şeyiyle 

cennettedir" şeklindeki kaynağı olmayan rivayeti zikretmesidir.713  

Đbn Ebî Cemre bazen de rivayetin metnini tam ve doğru lafızlarına dikkat 

ederek zikretmek yerine –bildiği kadarıyla- anlamına işaret eder. "Beni uykuda gören 

uyanıkken de görecektir"714 rivayetinin zahiri anlamına alınmasının doğru olacağı 

görüşünü, Đbn Abbâs olduğunu zannettiği bir sahabi'nin şu rivayetiyle 

desteklemektedir. Bu sahabi rüyasında Hz. Peygamber'i görmüş, mezkur hadisi 

düşünürken bir gün Rasûlullah'ın hanımlarından birine -ki Đbn Ebî Cemre Meymûne 

olduğunu sanıyor- uğramış, o da Rasûlullah'a ait olduğunu söylediği bir cübbe ile bir 

ayna getirerek aynaya bakmasını istemiştir. Đbn Abbâs aynaya baktığında kendi sureti 

yerine Rasûlullah'ı görmüştür.715  

Đbn Ebî Cemre’nin şerhinde bu kadar sık başvurduğu bu yöntemin göze 

çarpan şeklî tarafı da istişhâdda bulunulan hemen hiçbir rivayetin senedinin 

zikredilmemesidir. Zaten o, en başta şerhe konu ettiği Buhârî rivayetlerinin de 

senedinin sahabe râvisi dışındaki kısmını hazfetmiştir. Şerhinde kullandığı hadisleri 

genellikle “li kavlihî (a.s.) veya “kâle (a.s.)” gibi ifadelerle doğrudan Hz. Peygamber 

(s.a.)’e isnad etmekte,716 az da olsa kaynak ismini vererek hadis naklinde bulunduğu 

durumlarda “Muvattâ’da olduğu gibi …”,717 “Muslim hadisinde geçtiği gibi…”718, 

Ebû Dâvûd’un rivayet ettiğine göre…”719 gibi ifadeler kullanmaktadır.  

Đbn Ebî Cemre'nin rivayetleri senedsiz zikretme eğilimi belli bir dönemden 

itibaren senedleri hazfetme geleneğine720 uygun düşmekle beraber tasavvufî 

yaklaşımdaki genel temayül721 ile de ilişkilendirilebilir. Sûfîlerin bu genel 

temayülündeki istisnai şekillerle isnadın tarihsel seyri arasında paralellik 

kurulamayabilir. Esasında bu genel temayülün istisnai şekilleri, kişisel ilgi ve ihtisas 

                                                 
713 Behcetu'n-nufûs, I, 157 
714 Buhârî, 91 / ta'bir, 10 (VIII, 71); Muslim, 42 / Rüya, 11 (II, 1775) 
715 Behcetu'n-nufûs, IV, 238  
716 Behcetu'n-nufûs, I, 94 
717 Behcetu’n-nufûs, I, 125 
718 Behcetu’n-nufûs, I, 32 
719 Behcetu’n-nufûs, I, 171 
720 Kettâni Đbnu’s-Seken’in (ö.353) es-Sahihu’l-Muntekâ adlı eserinde senedleri hazfettiğini 
söylemektedir. Bkz. Hadis Literatürü, çev. Yusuf Özbek, Đz yay. Đst. 1994, 18 
721 Sufîlerden müsned olarak hadis rivayet edenler de bulunmaktadır. Örneğin Đbnu'l-Cevzî, Ma'rûf-i 
Kerhî'den müsned yedi hadis rivayet eder. Bkz. Menâkıbu Ma'rûfî'l-Kerhî ve ahbaruhu, thk. Abdullah 
Cebbûrî, Beyrut, 1985, 57–73; Ayrıca pek çok sûfîden müsned olarak rivayet edilen hadisler vardır. 
Bunlarla ilgili olarak bkz. Ebû Sa'd el-Mâlînî, Kitabu'l-erbaîn fî şuyûhı's-sûfiyye, Beyrut, 1997 



162 
 

durumlarına, yaşadığı dönem ve çevreye hatta eserlerinin yazılış amaçlarına bağlı 

olarak ortaya çıkmaktadır. Tam bu noktada sûfî-muhaddis ile muhaddis-sûfî ayırımı 

önem kazanmaktadır. Örneğin Hakîm Tirmizî (320/932) .evâdiru’l-usûl’de zaman 

zaman sened kullanmış ama hicrî 386’da vefat etmiş olan Ebû Tâlib el-Mekkî 

Kûtu’l-kulûb adlı eserinde sened kullanmamıştır. Bunda eserin teknik manada bir 

hadis mecmuası olmamasının yanı sıra722 müellifin hadis ilmiyle alaka derecesinin de 

etkisi vardır. Hasan Basrî’nin (110/728), rivayet ettiği bir hadisle ilgili kimden 

aldığını soran muhatabına biraz da çıkışarak “kimden olduğunu ne yapacaksın? 

Öğüdü sana ulaşıp, delil olması yönüyle seninle ilgili durumu ortaya çıktı ya!” diye 

cevap verişi,723 isnadın sonraki devirlerde kazandığı önemin muhtemelen henüz tam 

olarak yaygınlaşmadığı bir zamana denk düşmesiyle izah edilebilirse de, bu sözde 

tebarüz eden bu tavrın daha geç dönemdeki müelliflerin eserlerinde somut bir şekilde 

göründüğünü hatırlamak gerekir. Örneğin Konevî, kırk hadis şerhinde ne şerhe konu 

ettiği hadisleri ne de şevâhid olarak kullandıklarını senedle zikretmiştir. Kimi zaman 

sadece sahabi râvisini zikretmiş724 kimi zaman “Kâle Rasûlullah”725 diyerek, kimi 

zaman “muttasıl bir senedle sabit oldu ki Rasûlullah..”726 diyerek, kimi zaman 

Muslim’in Ebû Saîd’den rivayet ettiğine göre”727 formunda, kimi zaman “Sahih’de 

sabit oldu”728 diyerek ve kimi zaman da “Rasûlullah’tan sabit oldu”729 ifadesiyle 

nakletmiştir. Senedleri hazfetme tavrının, müellifin nazar ve istidlâl karşısında keşf 

ve ilhama atfettiği değer nispetinde farklı gerekçeleri de olabilir. Örneğin Đbn Arabî 

bilgiyi, idraklere (duyulara) ait olan bilgiler, bazı aklî bilgiler, hadsî (sezgiye 

dayanan) bilgiler şeklinde üçe ayırmakta ve bunlardan en önemlisinin hadsî bilgiler 

olduğunu belirtmektedir. Çünkü ona göre bu bilgi çeşidi dış nesnelerin değil, 

hakikatin kendisinin vasıtasız idraki, başka bir deyişle aklın muhtemel ve sadece 

tahminî bilgisine karşılık, şeylerin ne iseler o olmaları halindeki hakikatlerin 

                                                 
722 Yıldırım, Ahmet, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, 35 
723 Đbn Hallikân, Vefayâtu’l-a’yân, II, 70 
724 Bkz. Konevî, Şerhu'l-erbaîne hadîsen, thk. Hasan Kamil Yılmaz, M.Ü.Đ.F.V. Yay. Đst. 1990, 44, 
62, 122 
725 Bkz. Konevî, Şerhu'l-erbaîne hadîsen, 168 
726 Bkz. Konevî, Şerhu'l-erbaîne hadîsen, 5 
727 Bkz. Konevî, Şerhu'l-erbaîne hadîsen, 59, 157 
728 Bkz. Konevî, Şerhu'l-erbaîne hadîsen, 59, 157 
729 Bkz. Konevî, Şerhu'l-erbaîne hadîsen, 78, 155 
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bilgisidir.730 Bu görüşleri hocasından devralan ve keşfî bilgiyi en üstün bilgi kabul 

eden Konevî’nin terminolojiye, teknik şartlara, usûl konularına ve kaynak verme 

işine pek riayet etmemesi731, keşfi ilm-i zarûrî addetmesiyle de ilgili olmalıdır.732 

Nitekim el-Fukûk fî müstenedâtı hükmi’l-Füsûs adlı eserinde verdiği bilgilerde hadis 

naklinde senedsiz ve kaynaksız bir yöntem izlediğini, kaynağının bizzat görüştüğü 

Hz. Peygamber olduğunu gösteren bilgiler vardır.733 Şu kadarı var ki,  Sened 

zikretmeme konusunda Đbn Arabî ve öğrencisi Konevî’nin yaklaşımlarındaki bu 

sâikin varlığı, onların isnadı tamamen değersiz buldukları gibi bir yanılgıya sevk 

etmemelidir. Örneğin Konevî kırk hadis şerhinin mukaddimesinde bu tavrının 

gerekçesini şu şekilde ifade etmektedir:  

“Sonra Hak, bazı hadisleri derlemek ve bu hadislerin önemli hikmetler içeren sırlarını 

açıklamak hususunda gönlümü açmıştır; açıklayacağım bu hadisler, “cevâmiu’l-

kelim”makamından sadır olmuşlardır. Bütün bu hadislerin senedleri sabittir ve onlar zahirî 

dirayet ile âli rivayet konularının her ikisinde de yetkin olan müttaki hadis şeyhlerinin 

huzurunda dinlediğim hadislerden seçilmişlerdir. Şu kadarı var ki, senedleri zikretmekten 

sarf-ı nazar ettim; bunun nedeni ise, eserimin veciz olmasını istemem ve basiret sahiplerinin 

işini kolaylaştırmaktır.”734  

Konevî’nin kırk hadis şerhindeki tutumunu gerekçelendiren bu cümleler, 

Đbn Ebî Cemre’nin yaklaşımını da izah eder niteliktedir. Đbn Arabî, Konevî ve diğer 

sûfîlerin anlayışında var olan ve zaman zaman da eserlerindeki yöntemlerine 

yansıyan keşf ve ilhamın, onun diğerleriyle örtüşen bu yaklaşımının saikleri arasında 

yer almadığını söyleyebiliriz. Đbn Ebî Cemre’nin de rivayetleri senedsiz zikretmesini, 

senedi tamamen önemsiz görmesine bağlamamalıyız. Esasen o, kendisinden seçki 

yaptığı Buhârî ile ilgili olarak en sahih kitap nitelemesinde bulunmakla, sıhhat ölçüsü 

olması bakımından senedin öneminin farkında olduğunu göstermiştir. Kaldı ki şerhe 

konu ettiği Buhârî hadislerinin de senedinin sahabe râvisi dışındaki kısmını hazfetme 

gerekçesini, senedlerinin çoğalmasından dolayı hadisleri yazma ve ezberleme 

                                                 
730 Afifî, A.E., Muhyiddin Đbnu’l-Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi, çev. Mehmet Dağ, A.Ü.Đ.F.Yay. 
Ankara, 1975, 98–103; Đbn Arabî keşifle elde edilen bilgilerin yanılmaz kesin bilgiler olduğunu 
savunmasına rağmen, keşif sahibinin keşfedilen şey hakkında vereceği hükmün bazen yanlış 
olabileceğini de belirtmektedir. Bkz. Kurt, Ali Vasfi, Endülüste Hadis ve Đbn Arabî, Đst. 1998, 602–
603 
731 Koçkuzu, Ali Osman, “Sadreddin Konevî’nin Hadisçiliği”, Diyanet Dergisi, XXV, sayı 3, 16  
732 Koçkuzu, Konevî’nin hadis ilimlerinin tekniğini ve ilmî şartlarını bilmesine rağmen bunlara riayet 
etmemesi ile keşfi esas alması arasında ilgi kurmaktadır. Bkz. Koçkuzu, a.g.m., aynı yer 
733 Koçkuzu, a.g.m., 14  
734 Konevî, Şerhu'l-erbaîne hadîsen, 2 
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arzusunun azalması şeklinde açıkça ifade etmektedir.735 Hattâbî’de de kitabın 

hacmini kabartmamak gerekçesiyle736 karşımıza çıkan bu uygulamanın pratik bir 

amacı gözettiği açıktır. Ancak bununla beraber daha özel amaçlara hizmet eden, 

mesajın bir şekilde verilmesinin temel kaygı olduğu bu tür şerhlerde sened zikretmek 

ve hadisin metnini tam ve doğru bir şekilde nakletmek gibi mecburiyetler ikincil 

önemi haiz olabilmektedir. Hasan Basrî’nin yukarıda zikri geçen sözü sûfîlerdeki 

genel eğilimi göstermesinin yanında bu yaklaşımın gerekçesine ilişkin bilgiyi de 

barındırmaktadır. Bu da mesajın ortaya konmasının, tüm biçimsel unsurların 

engellemelerine heba edilemeyecek kadar önemli ve temel bir mesele olduğudur.  

Đbn Ebî Cemre’nin rivayetlerin anlamını tespit ederken istişhâd ettiği bir 

diğer alan da sahabe uygulamasıdır. Sahabenin sünnet anlayışını önemsediğini 

gösteren bu durum aynı zamanda şarihin metni yaşanan gelenekle ilişkilendirerek 

yeniden canlandırma arzusunu göstermektedir. Ancak şerhinde bu parlak tavırla ilgili 

çok az örnek buluyoruz. Bunlardan biri Hz. Peygamber'in namaz kıldırırken çocuk 

sesi duyduğunda namazı tam olmakla birlikte hafif kıldırmasından bahseden Enes b. 

Mâlik rivayetine yaklaşımıdır.737 Müellif buradaki namazı kısa tutma durumunun 

istisnai olduğu kanaatini bir ayetle738 izah ettikten sonra Hz. Peygamber'in gece 

namazını ayakları şişinceye kadar uzattığını belirtir. Ona göre, sahabe ve selef de 

namazlarını bu şekilde kılmaktadır. Öyle ki onlar bir rek'atı bitirmeden biri el-Bukâ'a 

kadar gidip mescide dönebilirdi. Onlardan herhangi biri secdede Allah'ı tesbihten 

sonra Rasûlullah'a salât, kendisi, ebeveyni ve bununla birlikte kendi isimlerini, 

babalarının ve kabilelerinin isimlerini saymak suretiyle yetmiş sahabeye de istiğfar 

ediyorlardı. Kavmine Bakara suresiyle akşam namazı kıldıran Muâz b. Cebel'i Hz. 

Peygamber'in uyarması da akşam namazı olmasından dolayı idi. Çünkü bu vaktin 

hem oruçlunun iftar zamanı hem de bir takım zaruretlerin ortaya çıkmasından dolayı 

namazın tahfifi sünnet olmuştur. Ebû Bekr'in sabah namazının iki rek'atında Bakara 

suresini okuduğu, bazı sahabenin Yusuf suresini bu sureyi sabah namazında sıkça 

okuyan Hz. ‘Osman'dan öğrendiklerini söyledikleri nakledilir. Đbn ‘Abbas'ın, Hz. 

Peygamber'i okurken işitmiş olması sebebiyle akşam namazında Mürselât suresini 

                                                 
735 Behcetu'n-nufûs, I, 2 
736 Karacabey, a.g.e., 228   
737 Buhârî, 10 / ezan, 65 (I, 173)   
738 2 / Bakara, 238 
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okuduğu rivayet edilir.739 Đbn Ebî Cemre’nin “insanları konumlarına göre 

ağırlayınız”740 rivayetiyle ilgili olarak da “Hulefâ-i Raşidîn de mescitte yanlarına biri 

oturduğunda Kur’an’dan ne bildiğini sorarlardı. Çünkü onlara göre faziletin ölçüsü 

bu idi”741 şeklinde izah getirmesi de söz konusu değerlendirmelerinin bir başka 

örneğidir. 

Đbn Ebî Cemre’nin şerhinde hadisle istişhâd yöntemi önemli bir yer 

tutmaktadır. Đstişhâdda bulunduğu rivayetlerde üslup benzerliğinden ziyade muhteva 

benzerliği söz konusudur. Delil getirdiği rivayetleri, genel tutumuna paralel olarak 

senedsiz vermektedir. Đstişhâdda bulunduğu rivayelerin sıhhati konusunda da özel bir 

çabasından bahsedilmez. Bazen kaynağı olmayan rivayetlerden de destek aldığı 

görülmektedir. Đbn Ebî Cemre rivayetlerle doğrudan istişhâdının yanı sıra -çok nadir 

olmakla birlikte- sahabe uygulamasına da atıfta bulunmaktadır. 

Ayetlerle ve hadislerle istişhâd, ele aldığımız bütün şerhlerde yoğunluğu 

değişmekle birlikte kullanılan ortak yöntemlerdendir. Đbn Ebî Cemre’nin 

diğerlerinden ayrılan önemli bir özelliği metin içerik tahlilinde sûfî sözlerini de delil 

olarak kullanmasıdır. 

 

 c. Sûfî Sözleriyle Đstişhâd 

Đbn Ebî Cemre’nin muhteva benzerliğine dayalı yöntemler arasında diğer 

şarihlerden farklı olarak başvurduğu sûfî sözleriyle istişhâd tasavvufî olma vasfının 

önemli bir göstergesidir. Onun bu usulü, sûfîlerin herhangi bir hadise getirdikleri 

yorumunu aynı hadisin şerhi münasebetiyle nakletmek şeklinde olmayıp tıpkı ayet ve 

hadislerle istişhâdında olduğu gibi muhteva bakımından ilişkili ve yahut da izah edici 

addetmesiyle ilgilidir. Sûfî sözlerini kullanmakla hemen her hadis şerhinin içinde yer 

alan tasavvufî yorumlarını daha da güçlendirmekte ve yorumlarının tasavvufî 

gelenekle irtibatını belli etmektedir. Örneğin, akşam yemeğinin hazır olması 

durumunda namazın tehir edilmesi742 konusunun avamla ilgili olduğunu, havâstan 

olan sûfîlerin kendilerini, hoş yiyeceklerle beslenen avâma karşılık ibadetle 

doyurduklarını, bu itibarla önce namaz kılabileceklerini ifade eden müellif, görüşüne 

                                                 
739 Behcetu'n-nufûs, II, 3 
740 Ebû Dâvûd, 40 / edeb, 20 (V, 183) 
741 Behcetu'n-nufûs, I, 94 
742 Buhârî, 10 / ezan, 42 (I, 163)   
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delil olarak Đbrâhim b. Ethem’in 8187/803) “Dünya ehlinin zavallıları (mesâkîn) bu 

dünyadan göçtüler ve onun asıl nimetinin lezzetini tadamadılar” dediğini ve 

kendisine “nedir onun nimetinin lezzeti?” diye sorduklarında “Allah’a taat lezzetidir” 

şeklindeki cevabını nakleder.743 “Namaz kılanın önünden geçmek ve namazda sütre 

kullanma744 ile ilgili hadisin şerhinde bu yaklaşımının bir başka örneğini sergiler. 

Burada namazda sütre kullanmayan kimse için Fudayl b. Iyâz’ın (161/778) “Kim 

Allah’tan hakkıyla korkarsa, Allah her şeyi ondan korkutur, kim Allah’tan 

korkmazsa Allah da onu her şeyden korkutur...” şeklindeki sözünü nakleder.745 

Bunlardan başka Râbiatü’l-Adeviyye’nin şiirlerinden iktibaslarda da bulunur. Yedi 

emir ve yedi nehyin yer aldığı rivayetin şerhinde naklettiği şu dizeler bunun bir 

örneğidir.  

Sana sevgim iki şeydendir. Birincisi canımın seni sevmek istemesinden, ikincisi de senin 

buna layık oluşundan 

Canımın arzulaması ve seni zikretmemdir, senin dışındaki her şeyi terk etmeme sebep olan 

Senin buna layık oluşundandır, seni görmem için perdeleri kaldırman746 

Bu örneklerde görüldüğü gibi Đbn Ebî Cemre tasavvufî yorumlarını 

güçlendirmek için tasvvufî geleneğin önde gelen şahsiyetlerinden alıntılar 

yapmaktadır.  

 

5. Rivayetler Arası Tearuzda Başvurulan Yöntemler: Te’lif-Cem, Te’vîl, 

�esh, Tercih 

Đbn Ebî Cemre’nin metin içi bilgilerle yetinme eğilimi, rivayetlerin şekil ve 

içerik problemleriyle ilgisini asgarî düzeyde tutmuştur. Bu itibarla te’vîl ve cem’-

te’lif gibi yöntemler şerhinde fazla göze çarpmamaktadır. Onun bu gibi durumlarda 

nasıl bir tutum sergilediğini göstermesi bakımından çok az olan örneklerden bir 

kaçına işaret etmek uygun olacaktır. Mesela, cem’ veya te’lif ile ilgili 

yaklaşımlarından birini, Hz. Peygamber'in namaz kıldırırken çocuk sesi duyduğunda 

namazı tam olmakla birlikte hafif kıldırmasından bahseden Enes b. Mâlik 

                                                 
743 Behcetu'n-nufûs, I, 236 
744 Buhârî, 8 / salât, 100 (I, 129) 
745 Behcetu'n-nufûs, I, 198; Burada bu söz hadis olarak verilmektedir. Ancak Dr. Bekrî Emin çıkan 
baskısında bu sözün Fudayl b. Đyâz’a ait olduğunu tespit etmiş ve öyle vermiştir. Bkz. Behcetu’n-
nufûs, I-II, Dâru’l-ilm li’l-melâyîn, Beyrut 1997, I, 280 
746 Behcetu'n-nufûs, II, 104 



167 
 

rivayetinin747 şerhinde sergilemektedir. Bu rivayet ona göre küçük çocukların 

mescide girmesinin cevazına delâlet etmekle birlikte "Çocuklarınızı ve delilerinizi 

mescitlere yaklaştırmayın"748 rivayetiyle tearuz etmektedir. Bu tearuzun, ikinci 

rivayeti "namaz vakitlerinin dışında" şeklinde anlayarak ortadan kalkacağını ve 

namaz vakitlerinde bunların -göz kulak olunarak- mescitlere girmelerine izin 

verilebileceğini söylemektedir.749 Diğer bir örnek de “Kulun ilk hesaba çekileceği 

husus namazdır”750 rivayeti ile “kulun ilk hesaba çekileceği şey kan dökmekle ilgili 

olacaktır”751 rivayeti arasındaki tearuzu gidermeye çalışmasıdır. Bu iki rivayet 

arasında zahiren bir tearuz bulunduğunu söyleyen Đbn Ebî Cemre, bu iki rivayetin 

arasını, ilk hadiste kulun hesaba çekileceği ilk şeyin bedenî farzlardan olan namaz 

olduğunu, diğerinde ise kullar arasındaki haklardan ilk hesaba çekilecek olan 

hususun ise kan dökme meselesi olduğunu belirterek cem’ etmiştir.752 

Đbn Ebî Cemre’nin rivayetleri te’vîl edişinin de örnekleri vardır. Bunlardan 

birini, susuzluktan nemli toprağı yalayan bir köpeği sulayan ve bu hareketiyle de 

cenneti hak eden adamın anlatıldığı rivayeti şerh ederken sergilemektedir. Rivayette 

geçen   فشكر هللا له   ifadesiyle753 ilgili olarak şöyle bir açıklama yapar: 

“Bu, kulun Allaha yaptığı şükrü mü ifade etmektedir yoksa Allah'ın kuluna yaptığı şükrü 

mü ?” Biz deriz ki: "şükür sözle ya da hal ile olur ve buradaki Allah'ın kuluna şükrüdür. 

Bunun manası nedir? Buradaki şükür 'kabul' manasındadır. Sanki burada Rasûlullah 'Allah 

onun amelini kabul etti ve ona cenneti nasib etti' demektedir.”754 

Burada şarihin metni genel Allah tasavvuruna uygun şekilde te’vîl ettiğini 

görüyoruz. Ancak bu rivayetle ilgili diğer şarihlerin te’lifini gerekli addettikleri bir 

problemi görmezlikten gelmektedir. Bu rivayetin, başkasına yapılan hayrın (el-

hayru'l-müteaddî) Allah'a yaklaşma vesilelerinin en büyüklerinden olduğunu 

gösterdiğini belirtmekte, devamında da "şeriatın, katlini emrettiği bir hayvana 

yapılan basit bir iyiliğin güzel bir karşılığı varsa,  âkil ve mükellef birine -hele bir de 

salihse- yapılan iyiliğin mükafatını sen düşün!" demektedir. Bahse konu rivayetle 

                                                 
747 Buhârî, 10 / ezan, 65 (I, 173) 
748 Beyhakî, Sunen, X, 103   
749 Behcetu'n-nufûs, II, 5 
750 Muvatta’, 9 / kasru’s-salât fî’s-sefer, 24 (I, 173) 
751 Muslim, 28 / Kasâme, 8 (II, 1304)   
752 Behcetu'n-nufûs, II, 12  
753 Buhârî, 4 / vudû', 33 (I, 50) 
754 Behcetu'n-nufûs, I, 57 
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köpeklerin katlini emreden755 rivayet arasındaki tearuzun farkında olduğu anlaşılan 

şarih bu tearuzun üstünde hiç durmamaktadır.756 

Bu örnekler bize Đbn Ebî Cemre’nin nadir olarak kullandığı te’vîl ve cem’-

te’lif yönteminin diğer şarihlerdekinden farklı bir yönünün olmadığını 

göstermektedir.  

Đbn Ebî Cemre’nin birkaç örneğini verdiğimiz bu yaklaşımlarında kullandığı 

söz konusu terimlerden başka hadis ilmine ait diğer terimlerin çok azını kullandığını 

söylemeliyiz. Bunlardan biri Hadisin Tefsir ve Fıkıh ilmiyle ortaklaşa kullandığı ve 

fıkhî yaklaşımında da ele alacağımız nesh terimidir. Örneğin Vefd Abdilkays 

rivayetinde geçen امر فصل ifadesini ‘daha sonra nesh olunmayacak ve değişmeyecek 

(te’vîl edilmeyen) kesin emir’ olarak açıklamaktadır.757  Bazen diğer şarihlerin 

kullandığı bir takım terimleri onda mefhum olarak buluyoruz. Mesela bunlardan biri 

haber-i vâhid terimidir.  Vefd Abdilkays rivayetinde geçen ve diğer şarihlerin haber-i 

vâhidin geçerliliğinin delili olarak takdim ettikleri, “bunları diğerlerine haber verin” 

ifadesiyle ilgili olarak Đbn Ebî Cemre, haber-i vâhid terimine hiçbir atıfta bulunmayıp 

bunun, ‘ilimde niyabetin cevazına delil olduğunu’ söylemektedir.758 Aynı 

açıklamayı, yaşlı babasının yerine haccedip edemeyeceğini soran bir kadınla759 ilgili 

olarak da yapmaktadır.760    

 

6. Keşf, Đlham ve Rüyayı Kullanma 

Keşf ve ilham, bilginin kaynak ve vasıtaları olmaları bakımından 

tartışmalara hep konu olagelmiştir. Kur’an’ın, bilgi kaynakları arasında başta vahiy 

olmak üzere, duyular ve aklın yanı sıra ilhamı da zikretmesi (Meryem’e 

vahyedilmesi) ve kalbin akledici fonksiyonunu vurgulaması, bu tür bilgi kaynaklarını 

savunanlar için referans olmuştur. “Sûfîlerin yanı sıra Gazzâlî, Đbn Haldûn ve Zebidî 

gibi âlimler, kalbin biri duyular âlemini, diğeri gayb ve melekût âlemini algılamaya 

müsait iki yönü bulunduğunu kabul ederler. Beş duyu ile dünyayı idrak eden insan iç 

duyusuyla da gayba ve melekût âlemine muttali olur. Kalbin melekût âlemiyle irtibat 

                                                 
755 Muvatta’, 54 / isti’zân, 5 (II, 969)  
756 Behcetu'n-nufûs, I, 57 
757 Behcetu'n-nufûs, I, 96 
758 Behcetu'n-nufûs, I, 101 
759 Buhârî, 28 / cezâu’s-sayd, 23 (II, 218) 
760 Behcetu'n-nufûs, II, 159 
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kurup doğrudan bilgiler alabilmesi için her türlü kötülükten arınması ve büyük bir 

mücâhedeye girişmesi gerekir. Bu gerçekleştiği takdirde kalplerdeki perdeler kalkar 

ve oraya Allah’tan veya meleklerden bilgiler gelir.761 Bu, Đbn Sînâ’nın temiz 

nefislerin faal akılla ilişki kurabileceği şeklinde ifade ettiği şey de buna 

benzemektedir.762 Keşif, akıl ve duyularla ulaşılamayan bazı bilgileri kalp gözüyle 

görmeyi, sezgi aracılığıyla kavramayı ifade eder. Keşif yoluyla kazanılan bu bilgiye 

marifet, irfan, ilm-i mükâşefe, ilm-i bâtın gibi adlar verilir. Sûfîlere göre akıl ve nakil 

belli ölçülerde dinî bilgilerin kaynağı olmakla birlikte en ulvî ve kutsal dinî bilgiler 

keşif ve ilhamla elde edilir.763 Akıl ve nakil vasıtalı olarak bilgi verdiği halde, keşif 

insana doğrudan bilgi sağlar. Bu bilgiler okuma ve yazma ile değil, ancak amel ve 

ibadet sonucu meydana gelir.764 Đlham da anlamca keşfe yakın olup terim olarak 

“Vahyin bir çeşiti olup Allah’ın dilediği kullarının kalbine yapmayı ya da terk etme 

eylemini doğuracak bir şeyi ilka etmesidir.”765 Keşf ve ilham uyanıkken meydana 

gelebileceği gibi rüyada da olabilir. Gazzâlî’ye göre salih insanların rüyaları keşifle 

aynı manayı ifade eder.766 

“Đlk devir sûfîleri, Kur’an ve sünnete başvurarak değerlendirmeye tâbi 

tutmayı gerekli gördükleri ilhamı sadece itikâdî konularda dikkate alırken daha sonra 

yetişen sûfîlerce ilham, bütün dinî konularda kullanılan müstakil bir bilgi kaynağı 

haline getirilmiştir.”767 Bu durum hadis ilmi için de geçerlidir. Hadisle iştigal eden 

sûfîler ya da sûfî meşrep hadisçilerin çoğu tarafından bu yöntemeler, hadislerin gerek 

tashihi gerekse anlamının tespiti hatta Hz. Peygamber’den nakli konularına şamil 

olacak şekilde etkinliği yayılmıştır. Hadis şarihleri arasında sayılan bazı sûfî 

hadisçilerde de görülen bu durum diğer şarihler tarafından iltifat görmemiştir.768 

Tasavvufî nitelikte bir şerh olan Behcetu’n-nufûs’ta söz konusu bilgi kaynaklarına 

rüyanın dışında hemen hemen hiç başvurulmadığını görüyoruz. Đbn Ebî Cemre 

                                                 
761 Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed, Đhyâu ulûmiddîn, I-IV, Dâru’l-ma’rife, Beyrut, 
trs., III, 19; Yavuz, Yusuf Şevki, “Đlham” mad., DĐA, XXII, 98 
762 Đbn Sînâ, Ebû Ali, Risâle fî’l-fiil ve’l-infiâl ve aksamiha, (Mecmuu’r-resâil içinde), Matbaatu 
cemiyeti dâirati meârif el-Osmaniyye, Haydarabâd, 1354, 3  
763 Bkz. Đzmirli, Đsmail Hakkı, Yeni Đlm-i kelam, haz. Sabri Hizmetli, Umrân Yayınları, Ankara, 1981, 
41 
764 Gazzâlî, Đhyâ, III, 23 
765 Đbnu’l-Esîr, .ihâye, IV, 582 
766 Gazzâlî, Đhyâ, III, 19 
767 Yavuz, “Đlham” mad. a.y. 
768 Hadisçiler keşf, ilham ve rüya ile hadis rivayetini ve tashihini geçerli saymamıştır. Kâsımî Bkz. 
Kâsımî, Kavâidu’t-tahdis, 191–192 
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haddizatında keşf ve ilhamın bir bilgi kaynağı olduğu görüşündedir. Bununla birlikte 

bir hadisin anlamını, kendisine ait olmayan bir rüya ile teyit etmesinin dışında 

şerhinde fazla bir örneğe rastlamıyoruz. Esasında Đbn Ebî Cemre’nin özel hayatında 

rüyanın önemli bir yeri vardır. el-Merâi’l-hisân adlı eserine bir göz atmak bile 

rüyanın Đbn Ebî Cemre’nin yaşantısında ne kadar önemli bir yer işgal ettiğini 

anlamak için yeterlidir. Yetmiş kadar rüyasını anlattığı eser onun tasavvufî 

yaşantısına dair güçlü kanaatler oluşturduğu gibi hadislere yaklaşımında rüyayı bir 

bilgi kaynağı olarak önemsediğinin de işaretlerini barındırmaktadır.  

Đbn Ebî Cemre'nin bizzat kendisinin gördüğü rüyada Hz. Peygamber, onun 

şerhinin içinden dört hadisin (Đbn Sâmit hadisi, Miraç hadisi, Đfk hadisi ve vahyin 

başlangıcı ile ilgili hadis) şerhini seçkin kıldığını, diğer hadislerin şerhlerinin ise bir 

kısmının seçkin geri kalanının da güzel (hasen) olduğunu haber vermiştir. (18. rüya) 

Bu şekilde rüyada şerhleriyle ilgili Hz. Peygamber'in genel onayını almanın yanı sıra 

şerh içinde ortaya koyduğu spesifik görüşlerinin doğrulanmasında da rüyaya önem 

verdiği anlaşılıyor. Örneğin Kirâm-ı kâtibîn meleklerinin gece ve gündüz nöbet 

değiştirmelerinden bahseden hadisin şerhinde Đbn Ebî Cemre, salât-ı vûstânın hangi 

namazlar olduğu konusunda ulemanın on bir açıdan ihtilaf ettiğini ve kendisinin en 

az itiraza uğrayan görüşte karar kıldığını belirtmiştir. Buna göre salât-ı vûstânın biri 

gece biri de gündüz olmak üzere iki çeşidi vardır ki bunlar da sabah ve ikindi 

namazlarıdır. Bu görüşü hemen herkes tarafından hüsn-ü kabul görmüş ancak bir 

kişinin hoş olmayan bir tarzda yönelttiği itirazına uğramıştır. Bu hakaretamiz eleştiri, 

ona şahit olan ve Đbn Ebî Cemre'ye sevgi ve saygı besleyen birine ağır gelmiş ve o 

kişi o gece bir rüya görmüştür. Đbn Ebî Cemre Hz. Peygamber'in önünde oturmakta 

ve ona hadisten anladıklarını arz etmekte ardından da kendisine ve orta namazla ilgili 

söylediklerine itiraz eden şahsı şikâyet etmektedir. Rasûlullah da Đbn Ebî Cemre'yi 

haklı bulmakta ve söylediklerinin doğru ve güzel olduğunu söylemektedir. Rüyayı 

gören bu kişi gece gördüklerini sabah Đbn Ebî Cemre'ye anlatmış o da "Efendimiz 

(s.a.) tecviz ettikten sonra gerisi boş" şeklinde cevap vermiştir.769  

Đbn Ebî Cemre'nin şerhinde ortaya koyduğu bir görüşü desteklemek için 

anlattığı bu olay onun pek nadir olmakla birlikte hadislerin anlaşılmasında ya da en 

azından anlaşılanı test etme bakımından rüyaya başvurma tavrını örneklemektedir. 

                                                 
769 Behcetu’n-nufûs, I, 202–203 
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Az da olsa bu durum onu diğer şarihlerden ayıran bir yaklaşım biçimidir. Diğer 

şarihler her ne kadar bu yaklaşımı çağrıştıran kelimeler kullansalar da bunlarla 

genellikle sûfîler gibi farklı bir bilgi kaynağına işaret etmemektedirler.770  

Hadislerin anlaşılmasında Đbn Ebî Cemre’nin keşf ve ilhama dayalı bir 

yaklaşıma sahip görünmemektedir. Esasında onun şerhine bir bütün olarak 

bakıldığında sûfî yorumlarının hadis ilminin usûl ve esaslarını ihlâl etmediği, 

yoğunluğu göze çarpan sûfî yorumlarını hadisçi tavrıyla serdettiği görülecektir. Keşf 

yöntemini, imkânını savunmasına771 rağmen kullanmaması onun tasavvufî 

yaşantısının yoğunluğuyla ilgili olabileceği gibi, muhtasarı da olsa bir hadis kitabını 

şerh edişiyle de ilgili olmalıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki Đbn Ebî Cemre, pek çok 

açıdan tasavvufî nitelemesini haklı çıkaracak bir şerh yazmış olsa da diğer 

mutasavvıf şarihlerden belirgin ölçüde ayrılmaktadır. Genelde tasavvufî öğretiye 

dayanak teşkil edebilecek, sûfî yorumlara elverişli rivayetleri kullanan bu şarihlerden 

farklı bir tutum takınan Đbn Ebî Cemre, Buhârî'den iman, amel ve muamelâtın çeşitli 

alanlarına taalluk eden rivayetler seçmiş ve şerh etmiştir. Bununla birlikte hemen her 

rivayetin şerhinde tasavvufî yorumlara yer vermiştir. Evvelemirde onun Buhârî'den 

seçki yapmış olması772 rivayet metinlerine yaklaşımında hadis ilminin ölçülerini göz 

ardı etmediğini ortaya koyar. Bir kitaba dayalı olarak ortaya konan bu şerh çalışması 

kısmen de olsa kitabın kontrolü altında kalmış, değilse bile tasnifinden etkilenmiştir. 

Buhârî’nin Sahîh’inde olduğu gibi, eserde ilk hadis olarak ele alınan ‘vahyin 

başlangıcı’ ile ilgili hadisi, bazı itikadî meseleleri içeren hadisler takip etmiştir. 

Ardında ibadetlerle ilgili, sırasıyla; namaz, oruç, hac ve zekât-sadakayı konu eden 

hadisler ele alınmıştır. Sonrasında alış-veriş, nikah akdi, boşanma, iş hayatı gibi 

muâmelata dair meselelerle birlikte, Allah yolunda cihad, şehitlik, cennet-cehennem, 

                                                 
770 Örneğin Aynî hayzın bütün Âdem kızlarının bir hali olduğunu söyleyen merfû’ bir rivayetle Đbn 
Mes’ud ve Hz Aişe’ye dayandırılan ve hayzın ilk olarak Đsrâil oğullarının kadınlarında peyda 
edildiğini bildiren mevkûf bir rivayet arasındaki tearuzu gidermeye yönelik görüşlerini ortaya 
koyduktan sonra “Allah’ın yardım ve lütfuyla ilahî nurlar sayesinde cevap içime doğdu” demektedir. 
Bu örnekleri çoğaltmak da mümkündür. Ancak bütün bunlarda kavram olarak ilhamdan söz etmek 
zordur. Aynî, Bedruddîn Ebû Muhammed, Umdetu’l-kârî şerhu sahîhi’l-Buhârî, I-XXV, Dâru’l-
kutubi’l-ilmiyye, Beyrut 1421/2001, III, 380; Ayrıca bkz. Umdetu’l-kârî, XXIII, 120 
771 Đbn Hacer el- Heytemî (974/1566), Đbn Ebî Cemre'yi yakaza halinde Hz. Peygamber'le görüşmenin 
imkânını savunan âlimler arasında sayar. Bkz. Heytemî, Ahmed b. Hacer, el-Fetâvâ'l-hadîsiyye, Mısır, 
1970, 297–298 
772 Đbn Ebî Cemre bunun gerekçesi olarak Buhârî’nin en sahih kitap olduğunu, bunun yanı sıra 
Buhârî’nin kitabını okuyanlara dua eden duası makbul salih bir kişi olmasını ve Sahîh’inin 
okunduğunda sıkıntıların kalktığı bereketli bir kitap olmasını gösterir Bkz. Behcetu'n-nufûs, I, 2 
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şeytanın oyunları ve meleklerin görevleri gibi gaybî konuları muhtevi hadisler 

üzerinde durulmuştur. Müteakiben, besmele çekmek ve nafile ibadetler gibi 

amellerin faziletlerine dair meseleler, şifalı bitkiler, yeme-içme gibi tıbb-ı Nebevî’ye 

ait hususlar, komşu hakkı, yardımlaşma, akraba ziyareti, iyilik-güzellik türünden bazı 

ahlakî meseleler ile Allah’ı zikretme, onun rahmetini umma, tövbe-istiğfar ve 

özellikle rüya ile ilgili meseleleri içeren rivayetlere eserde yer verilmiştir. Son olarak 

da, ‘cennet ehlinin cennete girmesi ve Yüce Allah’ın onlara hazırladığı nimetler’i 

anlatan hadisin şerhi ile tamamlanmıştır. Şerhte ortaya konan bu düzenin tasavvufî 

öğretiler esas alınarak773 değil, Buhârî'nin tasnifinden etkilenerek oluşturulduğu 

örtüşen pek çok başlıktan anlaşılmaktadır.774 Bu itibarla, hadis alma, tashih etme ve 

anlama yöntemi olarak keşfi dışlayan bir düşünce sistemine katılarak yapılan seçim, 

diğer taraftan kendi karakterine uygun hareket tarzını mecbur kılmış da olabilir. Her 

ne şekilde olursa olsun Đbn Ebî Cemre’nin zahirî ilimlerin usûl ve esaslarına uygun 

bir zihnî yapılanma içinde olduğu kendini göstermektedir. 

Namazda sütre koyma ve namaz kılanın önünden geçmeyi konu eden 

rivayetin775 şerhini "Allah bizi usûl ve furû'u bilmekle doğruya kolayca ulaşanlardan 

eylesin" şeklindeki dua ile bitirmesi de776  bu zihnî yapılanmanın bir göstergesi 

olmalıdır.  

 
7. Tasavvufî Yorumlar 

Đbn Ebî Cemre’nin şerhindeki tasavvufî yorumları, şerhini tasavvufî şerh 

olarak nitelememizi haklı kılacak yoğunluğa sahiptir. Bu yorumlarını fıkhî ve edebe 

dair yorumlarıyla bir arada birbirine karıştırmadan serdetmekte gayet başarılıdır. 

Aynı hadisin şerhinde paragrafın birinde fakih gibi konuşurken diğerinde bir 

mutasavvıf gibi konuşabilmektedir. Namazda insanın aklına gelen düşüncelerini, 

rabbânî, melekî, nefsânî ve şeytanî olmak üzere dört kısma ayırıp namazda bunlardan 

ilk ikisini taşıyan kimsenin namazının makbul, son ikisini taşıyanınkinin ise fâsid 

                                                 
773 Örneğin, vahyin başlangıcı ile ilgili hadisi Đbn Ebî Cemre Buhârî’nin kullandığı başlıkla sunarken, 
Suhreverdî (632/1234) (Bkz. Suhreverdî, Avârifu’l-meârif, (Đhyâ’nın beşinci cildinde), Beyrut, 1992,  
196–197) ve Ankarâvî (1042/1623) (Bkz. Ankarâvî, Đsmail, Minhâcu’l-fukarâ, by. trs., 153) halvet 
bahsinde ele almışlardır. 
774 Müellif, Buhârî’nin bab düzeninden bağimsız olarak listelediği hadislerin her biri için muhtevasına 
göre bir bab belirlediğini, bu babların isimlerini ilgili hadisin zahirine göre oluşturduğunu 
belirtmektedir bkz. Behcetu'n-nufûs, I, 4 
775 Buhârî, 8 / salât, 100 (I, 129) 
776 Behcetu'n-nufûs, I, 198 
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olacağını777 söylemesi gibi nadir örnekleri istisna tutarsak, bu okuma biçimlerinin 

alanlarını ayrı tutmaya özen gösterdiğini söyleyebiliriz. Hemen her hadiste sûfî bir 

işaret bulan müellif, yorumlarını bazı sûfîlerin görüşleriyle de desteklemek suretiyle 

yorumlarının tasavvufî geleneğin çizgisine muvafık olduğunu başka bir ifadeyle 

yorumlarının kişisel değil bir geleneğe ait olduğunu göstermektedir. Ancak bütün 

bunlara rağmen Đbn Ebî Cemre’nin yorumları diğer pek çok mutasavvıfın 

yorumlarına göre çok daha az işârî niteliktedir.778 Örneğin Konevî’nin Şerhu'l-

erbaîne hadîsen’i ile karşılaştırıldığında bu açıkça görülebilmektedir. Đbn Ebî 

Cemre’nin tasavvufî izah tarzı, kullandığı kalıplar da göz önünde tutulduğunda 

neredeyse hadise tasavvufun kaynağı olması bakımından yaklaştığının ihsas 

ettirmektedir. Onun ekseriyetle kullandığı kalıplar “burada şöyle düşünen sûfîler için 

delil vardır...”779, “burada sûfî bir işaret vardır”780 gibi ifadelerdir ki bunlar, tasavvufî 

düşüncelerini serdettiğini değil de hadisleri şerh ederken bilvesile mutasavvıfların 

görüşleri ve bunların dayanakları hakkında bilgi verdiği hissini güçlendirmektedir. 

Đbn Ebî Cemre bu görüşleri elbette düşünceleriyle örtüştüğü için zikretmektedir. 

Ancak hadisleri tasavvufî açıdan ele alış biçimi diğer pek çok mutasavvıf şarihin 

tarzına göre betimleyici bir görünüm arz eder. Onun tasavvufî yaklaşımını 

örneklemek gerekirse, Hz. Peygamber'in namaz kıldırırken çocuk sesi duyduğunda 

annesini fitneye düşürmesinden (tedirgin etmesinden) korkarak namazı tam olmakla 

birlikte hafif kıldırmasıyla781 ilgili yaklaşımı zikredilebilir. Ona göre bu, sûfîlerin 

                                                 
777 Behcetu'n-nufûs, II, 27; Diğer bir örnek için bkz. II, 54 (Müellif burada “Ey iman edenler! Siz 
sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın” ayetinin tefsirinde sarhoşluğun, “ehl-i 
tevfik” diye tarif ettiği sûfîlerin anladığı şekilde dünya sevgisinden kaynaklanan sarhoşluk olduğunu 
ifade etmektedir.) 
778 Đşârî yorumlar, I. ve II. yüzyıllarda nispeten dış anlamından farklı şekilde açıklanmaya elverişli az 
sayıdaki ayetlerle sınırlı tefsir tarzında iken daha sonra bu tarz genişletildi, böylece önemli miktarda 
ayetlerin tasavvufî yorumlarını içeren tefsirler ortaya çıkmaya başladı. (Uludağ, Süleyman, “Đşârî 
Tefsir”, DĐA, XXIII, 425) Hadislerin işârî tefsiri Kur’an’la ilgili çalışmaları takip etmiştir. Bugün 
bilinen hadis şarihleri içinde tasavvufî tecrübeye dayalı ilk şerh yazan, Hakîm Tirmizî (320/932)’dir. 
Hakîm Tirmizî’den önce Hasan Basrî (110/727), Süfyân es-Sevrî (161/778), Süfyân b. Uyeyne 
(196/811), Marûf el-Kerhî (200/815) ve Muhammed b. Elsem et-Tûsî (242/856) gibi sûfîlerin 
(Yılmaz, Hasan Kamil, Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi, 34–35) hadis 
rivayeti ve tasavvufî şerh faaliyetleriyle uğraştıkları bilinmekte ise de işârî hadis şerhinde ilk ciddi 
çığırı açan Hakîm Tirmizî’dir.  Onun başlattığı bu yol Kelâbâzî, Konevî (673/1274) ve Bursevî 
tarafından devam ettirilmiştir. (Yılmaz, 14) Ayrıca işârî yorumlarla ilgili muhtelif görüşler için bkz. 
DĐA, aynı yer. 
779 Behcetu’n-nufûs, II, 75 
780 Behcetu’n-nufûs, I, 150  
781 Buhârî, 10 / ezân, 65 (I, 173) 
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kalplere nüfuz edip onları tedavi etme anlayışlarını destekleyen bir durumdur. 782 

Aynı şekilde “Peygamber (s.a.)’e bir adam gelerek, Ey Allah’ın Rasûlü! Allah 

yolunda savaşmak nedir?...”783 hadisinde sûfî bir işaret bulmaktadır. Çünkü sûfîlere 

göre asıl cihad nefis ile olan cihaddır. Bunu da Hz. Peygamber bir savaştan dönerken 

ashabına “sizler küçük cihaddan şimdi büyük cihada dönüyorsunuz” buyurarak haber 

vermiştir. Bu itibarla sûfîler mücahadelerini hep Allah’ın ismini ve sıfatlarını 

yükseltmek yolunda sarf etmişlerdir. Tıpkı Peygamber (s.a.)’in diliyle Allah’ın 

“kulum bana nafilelerle yaklaşmaya çalışır. Öyle ki ben onun işiten kulağı, gören 

gözü, tutan eli olurum…” sözlerinde buyurduğu gibi daha önceki büyüklerin yolunda 

hayatlarına devam ederler. Cahillere gelince onlar “biz olağanüstü bir hal veya bir 

kerâmet görünceye kadar cihad ve gayret ederiz” derler ve onlar Allah’ın şu sözü 

içinde kendilerini bulurlar: “Đnsanlardan niceleri vardır ki, Allah’a bir kenardan 

(şüphe içinde) ibadet ederler.784 Onun sözünü ettiğimiz yaklaşımının güzel bir örneği 

de, bir adamın susuzluktan nemli toprağı yiyen bir köpeği sulamasından bahseden785 

rivayetin şerhinde ortaya koyduğu yorumdur. Müellif burada, köpeğin bu toprağı 

yalayarak, harareti dindirici suyu bulamasa da hararetini kesecek bir soğukluğu 

bulduğu için alışkın olmadığı bu işin ona ağır gelmediğini söylemekte ve ehl-i 

hakikat ile dünya ehlinin halini bu açıdan tarif etmektedir. Ehl-i hakikate mücahede 

mevlâlarına duydukları ihtiyaçtan dolayı ağır gelmezken bu durum dünya ehline 

dünya sevgilerinden dolayı ağır gelir. Ma’rifet ehlinin nimetlendiği ibadet de onlara 

ağır gelir. Ma'rifet ehline ise bu işler irfanlarından dolayı hafif gelir. "Namaz 

Allah'tan korkanların dışındakilere ağır gelir"786 ayeti de buna işaret etmektedir.787 

Behcetu’n-nüfûs’ta hemen her rivayetin şerhinde tasavvufî yorumlar 

mevcuttur. Bu özellik onun, ele aldığımız diğer şerhlerle arasındaki farklılıklardan 

biridir.   

 

                                                 
782 Behcetu’n-nufûs, II, 6 
783 Buhârî, 3 / ilim, 45 (I, 40) 
784 Behcetu’n-nufûs, I, 148 
785 Buhârî, 4/vudû'u’, 33 (I, 50) 
786 2/Bakara, 45 
787 Behcetu'n-nufûs, I, 156; Ayrıca bkz. I, 207; II, 5   
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8. Kelâmî Yorumlar 

Kelami yorumlar kuşkusuz ele aldığımız diğer şerhlerde de –değişik 

yoğunluklarda- bulunmaktadır. Tasavvufî bir şerh olarak Behcetu’n-nufûs’un kelami 

yorumlar ihtiva etmesi üzerinde durulması gereken bir husustur. Đbn Ebî Cemre 

rivayetlerin şerhinde yeri geldikçe kelâmî meselelere de değinmektedir. Bu gibi 

değerlendirmlerini sergilediği yerlerde genelde rivayetleri bu alandaki tartışmalarda 

referans olarak kullanılabilecek olma yönüyle ele almaktadır. Kimi zaman rivayeti bu 

yöne doğru zorladığı da olur. Konuyu ele alış biçimi genelde itikâdî tartışmalara 

katılma şeklindedir. Vefd Abdilkays788 rivayetini yorumunda bunların örneklerini 

görebiliriz. Bu rivayette Hz. Peygamber’in kendisine gelip dinî vecibeler hakkında 

soranlara ilk önce imandan başlayarak cevap vermesinin, kâfirlerin şeriatın füru’una 

muhatap olmadıklarını söyleyenin görüşüne delil olduğunu belirtir. Aynı şekilde Hz. 

Peygamber’in imanı “Allah başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun rasûlü 

olduğuna şehadet etmektir” şeklinde tarif etmesinin, vaciplerin ilkinin nazar ve 

istidlâl olmaksızın iman olduğunu söyleyenin görüşüne delil olduğunu, çünkü Hz. 

Peygamber’in imanı zikrettikten sonra nazar ve istidlâlden bahsetmediğini belirtir. 

Bu örneklerde de görüldüğü gibi Đbn Ebî Cemre’nin şerhinde فيه دليل لمن يقول  ‘bunda 

şöyle söyleyenin görüşüne delil vardır’ ifadesine çok sık rastlanmaktadır. Bu ifade 

onun tartışmalara işaret etme niyetini gösterdiği gibi tasvirî bir usulle hareket ettiğini 

de örneklemektedir. Başka bir deyişle rivayetleri zaman zaman kelamın kaynağı 

olması bakımından da ele aldığını göstermektedir. Böyle kimi durumlarda kendi 

görüşünü net bir biçimde dillendirmez. Sözgelimi aynı rivayette Hz. Peygamber 

karşılığında cennete girilebilecek amelleri saymaktadır. Đbn Ebî Cemre bu amellerin 

terk edilmesi durumunda cennete girilemeyeceğini dolayısıyla cehennemlik 

olunacağını ve diğer taraftan bu kişilerin amelleri terkinden dolayı kâfir olup ölümü 

hak ettiklerini savunan kişiler için bir delil niteliği taşıdığını söylemektedir. Ancak 

çoğunluğun böyle bir kimsenin küfründen dolayı değil had cezası neticesinde 

öldürüleceğini, ahirette azap edilmesi ya da bağışlanmanın Allah’ın dilemesine bağlı 

olduğunu, eğer azap etmeyi dilemişse imanından dolayı bunun ebedî olmayacağını 

savunduğunu eklemektedir.789 Burada şarihin çoğunluğun görüşünü benimsediği 

tahmin edilebilirse de çok net olmadığı söylenebilir. Ancak naklettiği bir görüşü 
                                                 
788 Buhârî, 57/farzu’l-humus, 2 (IV, 44) 
789 Behcetu’n-nufûs, I, 39 
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başka bir vesileyle kendi görüşü olarak ifade edebilmektedir. Örneğin yukarıdaki 

‘kâfirlerin şeriatın füru’una muhatap olmadıkları’ şeklindeki görüşü başka bir yerde 

doğrudan kendisi savunmaktadır.790   Kelâmî meselelere temas ettiği pek çok yerde 

açıktan ya da dolaylı olarak Ehl-i Sünnetin görüşlerinin savunusu hissedilmektedir. 

Örneğin “Allah, ilmi kulların kalbinden çekerek kabzetmez (geri almaz). Onu 

âlimleri ortadan kaldırmak suretiyle yapar…”791 şeklindeki rivayetin, amelin Allah'ın 

yaratması, kulun da kesbi neticesinde ortaya çıktığını savunan Ehl-i Sünnet için bir 

delil olabileceğini söylemektedir. Çünkü 'kabz' 'geri almak' anlamına geldiği için 

ancak verdiği şeyle ilgili olabilir. "Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar" 

hadisinde de ilmin Allah tarafından verildiği belirtilmektedir. Đlmi, naklen de sabit 

olduğu gibi Allah yaratmıştır. Onun kesb edilişi ise görünen ve hissedilen bir şeydir. 

Çünkü âlimler ilmi nakleder ve tedris eder. Đşte bu onların ilmi kesb etmesidir.792 

Onun bu yorumunu lafızlara dayandırdığı gözden kaçmamaktadır.  

Đbn Ebî Cemre’nin her olay ve olguyu ilahî takdir çerçevesinde izah etme 

gibi bir tavrı da sezilmektedir. Haram aylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama bunun 

güzel bir örneğidir. Bu aylara hem cahiliye döneminde hem de Đslam geldikten sonra 

saygı duyulmasının, Allah’ın hem mü’minlere hem de kâfirlere lütufta bulunmasının 

bir sonucu olduğunu belirtmektedir. Ona göre cahiliye Arapları bu aylara niye 

hürmet ettiklerini bilmeden sadece içlerine doğan bir ilhamla hareket ediyorlardı. 

Mü’minler ise bu ayların haramlığı kendilerine bildirildiği için hürmet ediyorlardı. 

Đşte Kâdir olan Allah istediği gibi bir seferinde vasıtalı bir seferinde de vasıtasız bir 

şekilde bundan haberdar etmiştir.793 Burada, müşriklerin bu aylara saygısını onlara 

ilham edilmesine bağlayan şarih, bu uygulamanın müşriklere Hz. Đbrahim ve 

Đsmâil’in şeriatından kaldığı şeklindeki haberleri794 göz ardı etmekte ve sosyolojik 

taleplerden bağımsız bir şekilde ilahi bir düzenlemeye tabi olduğunu ihsas 

ettirmektedir.  

Müellifin amelî konulardan dahi itikâdî hükümler çıkardığı da 

görülmektedir. Söz konusu rivayette geçen “şıra yapınız ancak şunu bilin ki her türlü 

sarhoş edici haramdır” sözünün, Mâlik’in “kişinin kendisine davet ulaşmasa bile 

                                                 
790 Behcetu’n-nufûs, I, 32 
791 Buhârî, 3 / ilim, 34 (I, 33)  
792 Behcetu’n-nufûs, I, 138 
793 Behcetu’n-nufûs, I, 141 
794 Bkz. Algül, Hüseyin, “Haram”, DĐA, XVI, 105 
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imana muhataptır” şeklindeki görüşüne delil teşkil ettiğini düşünmektedir. Ona göre 

tahammürü hızlandıran bu kaplardan içen kimse haram bir şeyi bilmeden içmiş 

olacağı halde cezaya çaptırılır. Çünkü Hz. Peygamber bunu yasaklamıştır.795 

Sonuç olarak, Behcetu’n-nüfûs’ta itikadî meselelere temas edilmekte, bu 

genellikle kelâmî tartışmalara katılma şeklinde kimi zamanda tasvir etme biçiminde 

görülmektedir. Đbn Ebî Cemre’nin kelâmî meselelere ilgi duyduğunu, ancak bu 

meseleleri, ilgili literatürü kaynak olarak kullanacak kadar sistemli ele almadığını 

söyleyebiliriz. 

 

C. Fıkhî Yaklaşım 

Đbn Ebî Cemre’nin rivayetleri şerh edişinde fıkhî değerlendirmeler belirgin 

bir şekilde görünmektedir. Kitabının tasavvufî bir şerh olarak nitelenmesini temin 

edecek ölçüdeki sûfî yorumların yanı sıra fıkhî yaklaşımını da başarıyla 

sergilemektedir. Onun bu başarısı tasavvufî olan ile fıkhî olanı birbirinden azamî 

ölçüde ayırmış olmasıdır. Bununla birlikte fıkhî yaklaşım alanını genişletmiştir.  

Öyle ki fezâil hadislerini bile ahkâm hadisleri gibi değerlendirdiği ve istinbata tâbi 

tuttuğu örnekler hiç de az değildir.796 Rivayetleri şerh ederken fıkhî yorumlarda 

bulunması, öncesinde rivayeti fıkhî bir malzeme olarak algılaması elbette onun 

kişisel fıkıh formasyonuyla ilgilidir. Kaynaklarda onunla ilgili ‘kârî’ ve ‘muhaddis’ 

gibi sıfatların yanında ‘fakih’ sıfatının da kullanılması onun bu ilmî vasfına işaret 

ettiği gibi, Ifrîkiyye’de kadılık yapmış olması da797 bu ilgi alanına dair fikir 

vermektedir.   

Đbn Ebî Cemre’nin şerhinde en çok tesadüf edilen tabirler –ki bunların bir 

kısmını kimi zaman usûl-i fıkıh terimi olarak da kullanır- zâhiru’l- hadis, delil, 

umum-husus, mine’s-sunne, nesh, Seddi zerî’a, hukm gibi tabirlerdir. Diğer taraftan 

“bu konuda fıkhî bir hüküm terettüp eder”, “burada fıkhı (fıkh etmeyi) gerektiren bir 

durum vardır”, “bunda şunu söyleyen kimse için delil vardır” gibi kalıpları da fazlaca 

kullanmaktadır. Bunlar şarihin zihnî yapılanmasına ilişkin ipuçları vermektedir. 

Kısacası onun rivayete yaklaşımında hüküm çıkartma eğilimi fark edilmektedir. 

                                                 
795 Behcetu’n-nufûs, I, 100  
796 Görmez, Metodoloji Sorunu, 158; krş. Behcetu'n-nufûs, I, 12 
797 Đbn Kesîr, Ebû’l-fidâ Đsmail b. Ömer, el-Bidâye ve’n-.ihâye, I-XIV, Mektebetu’l-meârif, Beyrut, 
trs., XIII, 346 
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Bununla beraber bu kalıplar her zaman fıkhî bir hükmün istinbatını ifade eden teknik 

kullanıma sahip değildir. Bazen bunlarla her hangi bir çıkarıma ulaştıracak zihnî 

ameliyeyi kastettiği de olur. Örneğin "Rasûlullah kıble duvarında gördüğü balgamı 

eliyle kazıdı" ifadesini açıklarken  "fîhi mine'l-fıkh" kalıbını kullanmakta ve fıkhî 

hüküm mahiyetinde olmayan şu çıkarımlarda bulunmaktadır: "Bunda Nebî (a.s.)'ın 

tevâzusuna delil vardır", "O (s.a.), nehye uyma hususunda ve mescitlere hürmet 

konusunda en ileri gelendir.”798  

Đbn Ebî Cemre’nin hüküm çıkartmaya yatkın bir bakış açısının olduğu bariz 

olarak ortadadır. O rivayetlerden kimi zaman bazı meselelerle ilgili deliller tespit 

ederken kimi zaman da onları usûl-i fıkhın kategorik yaklaşımıyla anlamaya çalışır. 

Örneğin, “Đnsanların arasını düzelten ve bunun için iyilik maksadıyla söz taşıyan 

veya iyilik maksadıyla (yalan) söyleyen, yalancı değildir”799 hadisinin şerhinde 

yalanı; vacib, mendub, mubah, mekruh ve haram olmak üzere beş kısma ayırır. 

Bunlardan, kasden adam öldürmeye yeltenen birisini caydırmaya yönelik yalan 

söylenmesinin vacib, savaş anında söylenen yalan mendub, hata veya unutarak yalan 

söylemenin mubah, eşlerden birinin diğerinin gönlünü almak için söylediği yalanın 

mekruh, herhangi bir hayırlı amacı taşımayan bilerek söylenmiş yalanın da haram 

olacağını ifade etmiştir.800  

Đbn Ebî Cemre’nin fıkhî değerlendirmelerini gösteren bir başka örnek de Đbn 

Ömer’in Hz Peygamber’in yolculuk halinde nafile namazları binitinin üzerindeyken, 

gece namazını da ima ile kıldığına dair hadisine yaklaşımıdır. Burada îmâ ile kılmak 

hadiste olduğu gibi sadece geceye mi has kılınmıştır, yoksa gündüz de aynı şekilde 

kılınabilir mi sorusunu yöneltir ve şöyle devam eder: Eğer, bu ibadettir ve böyle 

emredilmiştir dersek yapılacak bir şey yoktur. Hüküm hadiste geçtiği şekildedir. 

Ancak meseleye hikmet ve illet boyutuyla bakacak olursak bunun bir illetini tespit 

edebiliriz. O da, diğer namazlarda olduğu gibi, işin yolcu için tahfif edilmesidir. Bu 

yaklaşıma göre, yolcunun hadiste geçtiği şekliyle gece ve gündüz nafile namazı 

kılması caizdir denilebilir.”801 Bu örnekte onun metni illete dayalı okuyuşuna şahit 

olmaktayız. Bu okuyuşun bir benzerini, şıra yapımında bazı kapları kullanma 

                                                 
798 Behcetu’n-nufûs, I, 184 
799 Buhârî, 53 / sulh, 2 (III, 165) 
800 Behcetu’n-nufûs, III, 79 
801 Behcetu’n-nufûs, II, 76 
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yasağını ele alışında da sergilemektedir. Yasağı bildiren rivayetin, “şıra yapın ancak 

şunu bilin ki, her sarhoşluk veren haramdır” rivayetiyle nesh edildiğini düşünen diğer 

pek çok şarihten802 farklı olarak, her ne kadar yasaklayan rivayet zahiren tahrimi 

ifade etse de, bu ikinci rivayetten de anlaşıldığı gibi, gerçekte bu kapların tahammürü 

hızlandırması konusunda bir ikaz olduğunu belirtmektedir. Her ne kadar burada neshi 

kabul etmeyip gâi yaklaşımla bir hükme varmış olsa da biz onun zaman zaman neshe 

başvurduğu bilinmektedir. Söz gelimi def çalmayı konu eden Hz. Aişe rivayetini 

yorumu bunun güzel bir örneğidir. Bu rivayete göre, Hz. Peygamber, eşi Aişe’nin 

yanına girdiğinde onun Benû Neccar’dan birtakım cariyelere def çaldırıp dinlediğini 

görmüş ve müdahale etmemiştir. Hatta sonrasında içeri giren Hz. Ebû Bekir bu 

aktiviteye Hz. Peygamber’e saygısızlık olacağı düşüncesiyle müdahele etmiş ancak 

Hz. Peygamber ona engel olmuştur. Đbn Ebî Cemre, bu rivayeti def çalmanın 

cevazına delil getirenleri eleştirmekte ve bunun feth gününde söylenen “ben def ve 

zurnayı yok etmek için gönderildim” rivayeti ile nesh edildiğini savunmaktadır. 

Çünkü ona göre birinci rivayet islamın ilk dönemlerine ait olup tıpkı içki, faiz ve 

kumarın helal olduğu gibi def çalmanın da helal olduğu bir zamana tesadüf 

etmektedir.803  

 Đbn Ebî Cemre’nin yorumlarında egemen olan fıkhî bakışın sınırlarının 

genişliğini,    susuzluktan nemli toprağı yalayan bir köpeği sulayan ve bu hareketiyle 

de cenneti hak eden bir adamın hikayesinin anlatıldığı rivayeti şerh edişinde görmek 

mümkündür. Đbn Ebî Cemre bunun, "Ta'rîz ile söylenen açıkça teleffuz edilen söz 

gibidir" görüşüne sahip olan Mâlik için delil olduğunu söyledikten sonra şöyle 

devam etmektedir: 

“Çünkü bu kıssada bir takım faydalar vardır. "Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini 

sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz..."(11/Hûd, 120), "Şu, Allah'ı unuttuklarından 

dolayı (Allah'ın da) onlara kendi canlarını unutturduğu kimseler gibi olmayın…"(59/Haşr, 

19), "…yeryüzünde hiç gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu 

görsünler?" ayetlerinin işaretine uygun olarak fukahâ kıssaların bizimle ilgili bir takım 

sorumlulukları tazammun ettiğini söylerler.”804 

 Bu örnekte Đbn Ebî Cemre’nin ihbârî ayetlerden dahi fıkhî yükümlülüklerin 

çıkarılabileceğini düşündüğünü anlıyoruz. Örneğini verdiğimiz bu yaklaşımı aynı 

                                                 
802 Mesela bkz. Fethu’l-bârî, X, 45; Avnu’l-ma’bûd, X, 112 
803 Behcetu’n-nufûs, II, 74 
804 Behcetu’n-nufûs, I, 156 
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zamanda onun Mâlik’in ve Mâlikî mezhebinin görüşlerini temellendirme gayretini de 

göstermektedir. Gerçekten de onun fıkhî yaklaşımlarında bu kaygı açık bir biçimde 

müşahede edilebilmektedir. “Fihi delilun li Mâlik” kalıbına şerhinin hemen her 

sayfasında rastlamak mümkündür. Örneğin “namaz için kâmet getirildiğinde beni 

görünceye kadar kalkmayın. Sakin ve vakur olun” rivayetinin, kâmet getirilirken 

insanların kâmet ile iftitah tekbiri arasında serbest hareket edebileceğini söyleyen 

Mâlik için bir delil olduğunu söylemesi805 sayısız örnekten biridir.  

 “Mesâlih-i mürsele” ve “sedd-i zerâî” gibi asıllara dayalı ictihadlar yapma 

hususunda şöhret sahibi olan Mâlikî mezhebinin bir müntesibi olarak rivayetlerden 

hüküm istinbat ederken mezhebinin bu ilkelerini çok sık tekrar etmektedir.806 Hatta 

kimi zaman bu ilkelerin bizzat kendilerini temellendirmektedir. Örneğin Hz. 

Peygamber'in namaz kıldırırken çocuk sesi duyduğunda annesini fitneye 

düşürmesinden (tedirgin etmesinden) korkarak namazı tam olmakla birlikte hafif 

kıldırmasının, Mâlik'in savunduğu sedd-i zerîa ilkesini onayladığını ifade eder. 

Burada fitne vaki olmamış ancak olma ihtimaline karşı Hz. Peygamber en ihtiyatlı 

tavrı sergilemiştir ki bu da zedd-i zerî’adır.807 

Đbn Ebî Cemre, genellikle hadislerin şerhi esnasında bağlı olduğu mezhebin 

görüşlerini ön plana çıkartır. Mesela, kadir gecesinin ne zaman olduğu hususunda 

bazı âlimlerin Ramazan ayı içinde olduğu, bazılarının son on gününde olabileceği, 

bazılarının Şaban ayının bir gecesinde olabilir şeklindeki görüşlerini naklettikten 

sonra, Mâlikî mezhebinin savunduğu, kadir gecesinin senenin herhangi bir gününde 

olabileceği görüşünün daha genel ve doğru olduğunu belirtir. Mezhebin görüşlerine 

deliller bulama çabalarında bazen zorlamalar görülmektedir. Mesela şu rivayete 

yaklaşımında bunu görmek mümkündür. “Peygamber (s.a.)’e bir adam gelerek, ey 

Allah’ın Rasülü! Allah yolunda savaşmak nedir? Zira bizden biri kızgınlıkla da 

çarpışıyor, hamiyet duygusuyla da. Peygamber (s.a.) başını ona doğru kaldırdı ve 

şöyle cevap verdi: “Allah’ın kelimesini yüceltmek için çarpışan kimse, Allah 

yolunda savaşmaktadır.”808 Đbn Ebî Cemre bu rivayette Đmâm Mâlik’in mezhebini 

onaylayan bir delil bulmaktadır. Çünkü ona göre Mâlik, farzların Kitap veya 

                                                 
805 Behcetu’n-nufûs, I, 219 
806 Behcetu'n-nufûs, I, 158; II, 172 
807 Behcetu’n-nufûs, II, 5 
808 Buhârî, 3 / ilim, 45 (I, 40) 
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Sünnet’le yahut da her ikisinde birden kesin olarak belirlenmesi gerektiğini 

söylemektedir. Burada da “mâ’l-kıtâlu fî sebîlillah” sözünde farz olan bir şeyin kesin 

olarak öğrenilmesi gayreti mevcuttur.”809 

Đbn Ebî Cemre'nin rivayetlerle ilgili değerlendirmelerinde dikkati çeken 

diğer bir husus da edep ve hikmete dair hükümler tespit etmesidir. Hz. Peygamber'in 

kendisini ziyarete gelen Abdulkays heyetine مرحبا بالقوم diye hitap etmesinden810 

hareketle, karşılayanın gelene ismiyle hitap etmesinin gerekli olduğunu, heyetin de 

Hz. Peygamber'e "Ya Rasûlullah" şeklinde hitap etmelerine dayanarak, ilim ve 

fazilet ehline, salih ve hayırlı kişilere sevdikleri isimlerle hitap etmenin onlara bir 

saygı ve hürmet olacağını söylemektedir.811 

Đbn Ebî Cemre’nin rivayet metinleriyle ilgili değerlendirmelerinde fıkhî bir 

bakış açısının yoğun olduğu görülmektedir. Genel anlamda Mâlikî mezhebinin 

çizgisi üzerinde rivayetlerden çıkarılabilecek bir takım hükümleri konu etmektedir.   

Onun fıkhî değerlendirmelerinde, gerek fıkhî şerhlerde gerekse zengin içerikli 

şerhlerde hayli yekûn tutan fıkhî tartışmalarla ilgili bilgiler pek bulunmamaktadır. 

Mezhepler arasındaki ya da müctehid imamlar arasıdaki görüş ayrılıklarına, fıkhî 

ihtilaflara herhangi bir göndermede bulunmamaktadır. Bu usulü ile de paralellik 

arzeder bir şekilde rivayetleri fıkhî gerekçelerle sıhhat yönünden pek 

incelememektedir.  

 

D. Rivayet Metinlerin Sıhhat Yönüyle Đnceleme 

Đbn Ebî Cemre’nin şerhine bir bütün olarak bakıldığında, onun rivayet 

metinlerinin sıhhatiyle hemen hemen hiç ilgilenmediğini görülmektedir. Ne sened 

tenkidi ne de metin tenkidi ile ilgilenir. Şerhinde kullandığı bazı rivayetlerle ilgili 

itirazların farkındadır ancak bunların sıhhatini itimat ettiği bazı âlimlerin ve 

kitapların isimlerini vermek suretiyle ispat eder. Örneğin şerhinde geçen, ilim 

tahsilinin ibadet, bunu başkasına öğretmesinin sadaka, müzakeresinin tesbih… 

olduğunu bildiren bir rivayeti naklettikten sonra, bu rivayeti Ebû Nuaym’ın 

Hılye’sinde naklettiğini bildirir. Bu rivayetin zayıf olduğunu ileri sürenlere “bu 

                                                 
809 Behcetu’n-nufûs, I, 148 
810 Buhârî, 57 / farzu’l-humus, 2 (IV, 44) 
811 Behcetu’n-nufûs, I, 94–95  
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hadisin senedinin sahih olduğunu üstad Semerkândî söylemiştir” diyerek cevap 

verir.812  

Keşf, ilham ya da rüyanın hadislerin gerek anlaşılmasında gerekse tashih 

edilmesinde mutasavvıflar arasında sıkça kullanılan bir yöntem olduğu bilinmektedir. 

Sûfîlere göre akıl ve nakil belli ölçülerde dinî bilgilerin kaynağı olmakla birlikte en 

ulvî ve kutsal dinî bilgiler keşif ve ilhamla elde edilir.813 Ebû Tâlib el-Mekkî’nin 

(386/996) “Bazı hadisçilerin zayıf addettiği bazı kimseler vardır ki, onlar ahiret 

âlimlerden ve mârifet ehlindendir. Bu insanların hadis rivayetlerinde kendilerine 

özgü metodları vardır. Bu durumda hadisçiler bu tür rivayetleri nakledenlerin 

aleyhinde bir delil değil, esasında bu tür rivayetleri nakledenler hadisçiler aleyhinde 

delil olurlar”814 sözü, bilginin kaynağı ve vasıtaları bakımından kıymetlendirilme 

keyfiyetine işaret etmektedir. Ebû Tâlib el-Mekkî’de işaretlerini bulduğumuz bu 

yöntemin hadis sahasına dâhil edilmesi, bazı hadislerin keşifle alınması bazılarının 

cerh ve tadil edilmesi Đbn Arabî (638/1240)  ile başlamış815 ve ondan sonra da 

talebesi Konevî ile devam etmiştir.816 Sûfî yaklaşımda keşf ve ilhama atfedilen 

değeri ortaya koymaya Bursevî’nin şu sözleri kâfidir: 

“Haber-i vâhidin sıhhati hakkında mülhem olsalar haberi mütevâtir ve meşhur gibi onunla 

amel ederler. Zirâ, ilhâm kendilerine göre huccettir…Bu taifenin mezhepleri budur ki, bir 

haber Kutub-i Sitte'de sebt olunmuş bile olsa onunla amel hususunda cânib-i gaybe 

mürâcaat edip ayan beyân ve keşf-i bürhân zam ettikten sonra fiile şurû ederler. Kutub-i 

Sitte'nin gayride olduğu surette dahi böyledir.” 817 

Sûfî literatürde çok sık rastlanan “Bu hadis keşfen sahih naklen sabit 

değildir” ifadesine818 ve onda temessül eden klasik yaklaşıma tasavvufî bir şerh 

olmasına rağmen Behcetu’n-nufûs’da şahit olmamaktayız. Đbn Ebî Cemre keşfin 

                                                 
812 Behcetu’n-nufûs, I, 112 
813 Bkz. Đzmirli Đsmail Hakkı, Yeni Đlm-i kelam, 41 
814 Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu’l-kulûb, thk. Asım Đbrahim el-Keyyâlî, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut, 
1426/2005, I, 300 
815 Koçkuzu, “Mesnevî’nin 1. Defterinde Hz. Peygamber’e ve Hadislerine Yapılan Atıflar”, Diyanet 
Dergisi, XXIII, sayı 2, 27 
816 Koçkuzu, “Sadreddin Konevî’nin Hadisçiliği”, Diyanet Dergisi, XXV, sayı 3, 14 
817 Bursevî, Ferahu’r-rûh, I-II, Đstanbul, 1294, I, 179? 
818 Örneğin Đbn Arabî, Fütûhât’ında zikrettiği “Rasülullah (s.a) ihramlının kemer kullanmasına izin 
verdi” rivayetiyle ilgili “bu hadis ehl-i hadise göre sahih değilse de ehl-i keşfe göre sahihtir” 
demektedir. Bkz. Đbn Arabî, Muhyiddîn Ebû Abdillah Muhammed el-Hâtemî, el-Fütûhâtu’l-Mekkiyye, 
I-IV, Mısır, 1329, I, 744; Bu hadisin Taberânî (360/971) ve Đbn Âdî (365/976) tarafından Đbn 
Abbas’tan merfû olarak tahric edildiğini belirten Đbn Hacer, hadisin isnadının zayıf olduğunu 
söylemiştir.(Fethu’l-bârî, III, 397) Diğer örnekler için bkz. Đbn Arabî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, II, 
356–362 
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imkânını savunmasına rağmen uygulamada böyle bir yöntemi kullanmamaktadır. Đbn 

Ebî Cemre haddizatında sened ve metin tenkidiyle ilgilenmemektedir. Kısacası ne 

keşfe dayalı ne de klasik usule dayalı bir tenkid yapmaktadır. Onun rivayetlere 

yaklaşım tarzının klasik ilmi usuller çerçevesinde oluşundan hareketle zaten keşf ve 

ilhama dayalı bir yöntemi uygulamayacağını tahmin edebiliriz. Behcetu’n-nüfûs’ta 

rivayetlerin sıhhat bakımından ele alınmayışları daha önce söylediğimiz gibi eserin 

amaç ve sınırları ile ilgili bir durumdur.  
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DÖRDÜ�CÜ BÖLÜM 

 

ZE�GĐ� ĐÇERĐKLĐ ŞERHLER 

 

Genel eğilimleri bakımından değerlendirildiğinde bu şerhlerden –kabaca– 

Nevevî’ye (ö. 676) kadar olanların pek çoğunun fıkıh ağırlıklı oldukları görülür. 

Nevevî’nin Muslim’in Sahih’ine yazdığı Minhâc adlı şerhinde ve ondan sonra 

kaleme alınan şerhlerde de fıkıh temel bir yaklaşım olarak varlığını korumuşsa da bu 

şerhlerin zengin içerikli şeklinde vasıflandırılmaları daha uygundur. Zira bu eserlerde 

fıkhî olmayan yahut fıkhî bir amaca hizmet etmeyen pek çok değerlendirmenin 

bulunduğunu görmek mümkündür. Fıkhî olarak vasıflandırılan şerhlerde bu türden 

değerlendirmeler ikincil önemi haiz olup genellikle de fıkhî amaca hizmet 

etmektedir.  

Zengin içerikli şerhlerde şerh usul ve yönteminin büyük oranda yerleştiği ve 

belirginleştiği söylenebilir. Bu şerhlerde rivayetler hem şekil hem de içerik yönünden 

bütün detaylarıyla inceleme konusu yapılmaktadır. Şerh edilen eserin yapı ve 

sistematiğinin şerh üzerinde daha önce görülmediği kadar büyük bir rolü vardır. Bu 

dönemde sadece belli bir kitabın ihtiva ettiği rivayetlerin kendisine yoğunlaşmayan 

aynı zamanda şerh edilen eserin yapı ve sistematiğini de inceleme konusu yapan bir 

şerh anlayışından bahsedilebilmektedir. 

Klasik dönem olarak da isimlendirebileceğimiz bu olgunluk döneminin en 

önde gelen temsilcileri kuşkusuz Đbn Hacer’in(ö. 852) Fethu’l-bârî ile ‘Aynî’nin (ö. 

855) Umdetu’l-kârî adlı Sahih-i Buhârî şerhleridir. Bunların dışında Nevevî’nin 

Muslim’in Sahih’ine yazdığı Minhâc’ı, Kirmânî’nin Sahih-i Buhârî’ye şerh olarak 

kaleme aldığı el-Kevâkibu’d-derârî’si, Kastallânî’nin Sahih-i Buhârî şerhi 

Đrşâdu’sârî’si ilk akla gelenlerdir. Bu bölümde Nevevî, Đbn Hacer ve ‘Aynî’ye ait 

şerhler mukayeseli olarak incelenecektir. Ayrıca Kirmanî’nin şerhine de yeri 

geldikçe atıflarda bulunulacaktır. 
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A. Rivayetlerin Tarihlerine Đlişkin Genel Yaklaşım 

1. Farklı Tarikleri Zikretme Oranı ve Amacı 

Klasik dönem şerhlerinde pek çok alanda olduğu gibi rivayetlerin tarihlerine 

ilişkin değerlendirmeler de daha yoğundur. Muhtelif rivayetlerin toplanması, 

farklılıkların görülmesi ve râvi tasarruflarının tayini biçimindeki bu çaba Đbn Hacer 

ve ‘Aynî’de üst düzeydedir. Ele aldığımız diğer şerh Nevevî’nin Minhâc’ında bu 

çabanın diğerlerindeki kadar yoğun sergilenmediğine şahit olmaktayız. Nevevî 

sonrasında da bahse konu iki şerhe eş değer oranda bu konuya eğilen eser yok 

gibidir. Klasik dönemin önemli temsilcilerinden el-Kevâkibu’d-derârî gibi şerhler de 

buna dâhildir. Nevevî’nin şerh içerisinde işaret ettiği rivayetler çoğu zaman 

Muslim’in ihtiva ettikleriyle sınırlıdır. Örneğin şeytanın rüyada Hz. Peygamber’in 

suretine giremeyeceği ile ilgili rivayetleri şerh ederken işaret ettiği farklılıkların ele 

aldığı babın altındaki beş hadisle sınırlı olduğu görülmektedir.819 Bununla birlikte 

bazen Muslim’in dışındaki rivayetlere işaret ettiği de olur. Örneğin Cibrîl hadisinin 

şerhinde "فلبثت مليا"  ifadesinin uzun bir vakit anlamına geldiğini, Ebû Dâvûd ve 

Tirmizî'nin rivayetlerinde de 'üç gece' anlamında )بعد ث�ث(  ifadesinin yer aldığını, 

Begavî’nin Sunne’sinde de bunun " بعد ثالثة"  şeklinde geçtiğini belirtmektedir.820 

Nevevî’nin sözü edilen uygulamasının başka bir örneğini Vefd Abdilkays hadisinin 

şerhinde görülmektedir. Rivayette geçen انا ھذا الحي من ربيعة ifadesinin diğer bir 

rivayette انا حي من ربيعة şeklinde, شھر الحرام ifadesinin de başka bir rivayette الشھر الحرم 

şeklinde geçtiğini belirtmektedir. Yine hadiste geçen “size dört şeyi emrediyor, dört 

şeyi yasaklıyorum: Allah’a iman. Sonra bunu onlara şöyle açıkladı: Allah’tan başka 

ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın rasulü olduğuna şehadet etmek, namaz 

kılmak, zekât vermek ve ganimetlerin beşte birini vermek” ifadesinin diğer bir 

rivayette “onlara dört şeyi emretti, dört şeyi de yasakladı. Onlara Allah’ın bir 

olduğuna iman etmeyi emretti ve Allah’a imanın ne olduğunu biliyor musunuz diye 

sordu. Onlar da Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki: Allah’tan başka 

ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın rasulü olduğuna şehadet etmek, namaz 

kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve ganimetlerin 1/5 ini vermek” 

şeklinde, bir başkasında da “size dört şeyi emrediyor, dört şeyi de yasaklıyorum: 

Allah’a kulluk edin O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, namaz kılın, zekât verin, 
                                                 
819 Bkz. Minhâc, XV, 24 
820 Minhâc, I, 160 
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ramazan orucunu tutun ve ganimetlerin 1/5 ini verin” şeklinde geçtiğini 

söylemektedir. Nevevî hadisin bu bölümüyle ilgili birkaç farklılığa daha işaret 

etmektedir. Nevevî örnekleri verilen bu uygulamalarında farklı rivayetlerin 

kaynağına genellikle işaret etmemektedir.821 

Đbn Hacer'in hemen hemen bütün hadislerin şerhinde ortaya koyduğu 

muhtelif rivayetleri bir araya getirme faaliyetine güzel bir örnek, Buhârî'nin k.el-

enbiya'da zikrettiği ve Hz. Đsa'nın inişinden bahseden rivayetin diğer tariklerini 

zikretmesidir. Ebû Hureyre'den gelen söz konusu rivayet şöyledir: 

"Nefsim elinde olana yemin ederim ki, Đbn Meryem'in aranıza âdil bir 

hakem olarak inmesi yakındır. O, inmesinin ardından haçı kıracak, domuzu 

öldürecek, savaşı kaldıracak ve mal öyle çoğalacak ki kimse mal kabul etmez olacak 

ve hatta tek bir secde dünya ve içindekilerden hayırlı olacak."822 

Đbn Hacer bu rivayetin pek çok tarikinden bahsetmektedir. Muslim'in el-

Leys - Đbn Şihâb tarikinden naklettiği rivayette, "¨حكما عد" (adil bir hakem) ifadesi 

yerine aynı anlama gelen "حكما مقسطا" ifadesi; Đbn Şihâb - Đbn Uyeyne tarikinden 

gelen rivayette ise "adil bir imam" ifadesi yer almaktadır. Đbn Hanbel'in Ebû Hureyre 

rivayetinde "Rasûlullah'tan selam getirir..." ifadesi bulunmaktadır. Yine Đbn 

Hanbel'in naklettiği Hz.Aişe rivayetinde "Đsa yeryüzünde 40 sene kalır ifadesi, 

Nuaym b. Hammâd'ın naklettiği Đbn 'Abbâs rivayetinde "Đsa yeryüzünde evlenecek 

ve 19 sene kalacak" ifadesi vardır. Muslim'in naklettiği Đbn Ömer rivayetinde ise Hz. 

Đsa'nın yeryüzünde kalma süresi 70 yıl olarak ifade edilmektedir. Taberî'nin 

naklettiği Abdullah b. Muğaffel rivayetinde "Đsa b. Meryem Muhammed'i tasdik 

ederek, onun dini üzere olarak iner" ifadesi mevcuttur. Yine Taberânî'nin naklettiği 

Ebû Salih - Ebû Hureyre tarikinden gelen rivayette Hz. Đsa'nın domuz ile birlikte 

maymunu da öldüreceğine dair bir ziyade vardır. Âta' rivayetinde "mal öyle 

çoğalacak ki, kimse mal kabul etmeyecek" ifadesi "...mal almaya çağırırlar da kimse 

mal kabul etmez" şeklinde yer almakta, ayrıca "...düşmanlık, buğz ve hasetleşme 

gidecek" ifadesi bulunmaktadır. Keşmîhenî rivayetinde "savaşı kaldıracak" ifadesi 

yerine "cizyeyi kaldıracak" ifadesi vardır. Muhammed b. Ebî Hafsa - Zuhrî 

kanalından gelen rivayette "...hatta bir tek secde dünya ve içindekilerden daha hayırlı 

                                                 
821 Minhâc, I, 182–184 
822 Buhârî, 60 / enbiya, 49 (IV, 143 ) 
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olacak" ifadesi yerine "...alemlerin Rabbi Allah için bir secde olana kadar..." ifadesi 

mevcuttur.823 

Đbn Hacer'in farklı rivayetleri bir araya getirmesine bir başka örnek olarak, 

taunla (veba hastalığı) ilgili rivayeti değerlendirmesini zikredilebilir. Buhari'nin k.et-

tıbb'da naklettiği rivayet şöyledir: 

"Aişe (r.anha) Rasûlullah'a veba hastalığını sorduğunu, onun da ‘o bir 

azaptır ki, Allah onu dilediğine gönderir. Allah onu mü'minler için bir rahmet 

kılmıştır. Bir kul veba hastalığı baş gösterdiğinde beldesinde kalır, Allah'ın 

yazdığından başkasının kendisine isabet etmeyeceğini bilir ve sabrederse ona şehit 

ecri verilir’ diye haber verdiğini söylemiştir.”824 

Bu rivayetin, Đbn Hacer'in bahsettiği diğer tariklerindeki farklar şunlardır: 

Đbn Hanbel'in naklettiği rivayet "Aişe (r.a): 'Rasûlullah’a ...sordum' dedi" şeklinde bir 

ifadeyle başlamaktadır. Đbn Hanbel'in Đbn Asîb kanalından naklettiği rivayette "Taun 

mü'minler için bir rahmet, kâfirler için ise bir cezadır" ifadesi bulunmaktadır. Đbn 

Mâce ve Beyhakî'nin tahric ettiği rivayetlerde "bir toplumda açlık ve taun baş 

gösterirse, onlarla birlikte fuhuş da ortaya çıkar" ifadesi vardır. Muvatta’da Đbn 

Mâlik'in naklettiği Đbn Abbâs rivayetinde "bir toplumda zina, ancak ölüm çoğalınca 

açığa çıkar" ifadesi, Hâkim'in tahric ettiği rivayette "Bir beldede zina ve faiz ortaya 

çıkarsa o belde halkı, Allah'ın azabını kendilerine helal kılmıştır" ifadesi 

bulunmaktadır. Amr b. el-'As rivayetinde "Bir toplumda zina ancak, o toplum yok 

oluşu arzuladığında ortaya çıkar" ifadesi yer almaktadır. Hâkim'in naklettiği bir 

başka rivayette "Bir toplumda zina ancak, Allah o topluma ölümü musallat ettiğinde 

ortaya çıkar" ifadesi, Đbn Hanbel'in naklettiği Hz. Aişe rivayetinde "içinde veled-i 

zina ortaya çıkmadıkça ümmetimden hayır zail olmaz. Ne zaman ki veled-i zina 

türer, işte o zaman Allah'ın hepsini birden cezalandırması yakındır" ifadeleri 

bulunmaktadır.825 

Đbn Hacer metin farklılıklarını zikretmenin yanı sıra, anlama ve yorumlama 

ile ilişkili olmadığı halde tahric de yapmaktadır. Hemen hemen her rivayetin 

şerhinde sergilediği bu tür değerlendirmeler ‘Aynî’de de görülmektedir. Đbn Hacer’e 

                                                 
823 Fethu’l-bârî, VI, 491–492 
824 Buhârî, 76/tıbb, 31 (VII, 22) 
825 Fethu’l-bârî, X, 192–193 
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göre daha sistematik görünen ‘Aynî ‘geçtiği yerlerin sayısı ve başka rivayet edenleri 

beyan’ başlığı ile rivayetlerin tahricini yapmakta, ‘rivayetlerin ihtilaflarını beyân’ 

başlığı altında da metinlerdeki farklılıkları vermektedir. Örneğin Buhârî’nin iman 

kitabında naklettiği Cibrîl hadisinin826 şerhinde, bahsettiğimiz ilk başlığın altında şu 

bilgileri verir:  

“Buhârî bu hadisi burada Müsedded – Đsmâîl – Ebû Hayyân tarikiyle, k. et-

tefsîr’de Đshâk b. Đbrâhim - Cerîr – Ebû Hayyân tarikiyle tahric etmektedir. k. ez-

zekât’ta ise Abdurrahmân – Ukayl – Züheyr – Ebû Hayyân yoluyla muhtasar olarak 

nakletmektedir. Muslim k.el-imân’da Ebû Bekr b. Ebî Şeybe ve Züheyr b. Harb – 

Đsmâîl b. Uleyye ve Muhammed b. Abdillah b. Nümeyr – Muhammed b. Bişr – Ebû 

Hayyân – Ebû Zür’a şeklindeki tarik ile Ebû Bekr b. Ebî Şeybe ve Züheyr b. Harb – 

Đsmâîl b. Uleyye ve Muhammed b. Abdillah b. Nümeyr – Muhammed b. Bişr – 

Züheyr – Cerîr - Ummâre – Ebû Zür’a şeklindeki tarikten de nakleder. Đbn Mâce k. 

es-sunne’de tam olarak, k. el-fiten’de bir kısmını Ebû Bekr b. Ebî Şeybe aracılığıyla 

nakleder. Ebû Dâvûd k.es-sunne’de Osmân – Cerîr – Ebû Ferve el-Hemedânî – Ebû 

Zür’a – Ebû Zer ve Ebû Hureyre senediyle zikreder. Nesâî k.el-imân’da Muhammed 

b. Kudâme – Cerîr yoluyla rivayet ederken, k.el-ilm’de Đshâk b. Đbrâhim – Cerîr 

kanalından soranın suallerini ihtiva etmeyen muhtasar bir şeklide rivayet eder. 

Muslim, bazı râvileriyle ilgili ihtilaftan ötürü Buhârî’nin almadığı Ömer b. el-Hattâb 

rivayetini tahric etmiştir. Onların en meşhuru Kehmes b. el-Hasen – Abdullah – 

Büreyde b. Yahyâ b. Ya’mer –Abdullah b. Ömer – Ömer b. el-Hattâb 

rivayetidir…”827 

‘Aynî aynı şekilde metin farklılıklarına da dikkat çekmektedir. Örneğin 

rivayette geçen “Bir gün Nebî (as) insanların içinde ortada oturuyordu” ifadesinin 

Ebû Dâvûd’un Ebû Ferve kanalından rivayetinde “Rasûlullah ashabı arasında 

oturuyorken gelen bir yabancı geldi ve onun oturanlardan hangisi olduğunu orada 

bulunanlara soruncaya kadar bilemedi. Bu olaydan sonra biz Rasûlullah (s.a.)'den 

kendisine bir yabancının geldiği zaman, kolayca tanıyabileceği (özel) bir oturma yeri 

tahsis etmesini istedik. (Bu isteğimizi kabul etti). Bunun üzerine kendisine çamurdan 

bir oturacak yer yaptık da (toplantılarda) oraya oturur, biz de onun etrafına oturur-

                                                 
826 Buhârî, 2/imân, 37 (I, 18)  
827 Umdetu’l-kârî, I, 440–441 
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duk” şeklinde yer aldığını belirtir. Yine onu bildirdiğine göre, ele aldığı rivayette 

geçen “ona bir adam geldi” ifadesi yerine, Buhârî’nin k.et-tefsîrde zikrettiği rivayet, 

“ona yürüyerek bir adam geldi” ifadesini, Nesâî’nin Ebû Ferve’den rivayeti 

“Rasûlullah makamında biz de onun yanında oturuyorken güzel yüzlü ve güzel 

kokulu bir adam geliverdi, elbisesi hiç kirlenmemiş gibiydi” ifadesini, Muslim’in 

Kehmes aracılığıyla aldığı Ömer rivayeti ise “Bir gün Rasûlullah’ın yanında iken 

elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam geldi” ifadesini ihtiva etmektedir. 

‘Aynî rivayette geçen diğer ifadelerdeki farklılıkları da aynı şekilde 

zikretmektedir.828 

Nevevî’nin aksine Đbn Hacer ve ‘Aynî farklı tarikleri zikretme konusunda 

üstün bir çaba sarf etmektedirler. Burada en çok dikkati çeken husus, metin 

farklılıklarını vermenin yanı sıra rivayetlerin tahricini yapmalarıdır. Doğrudan 

anlamayla ilgili olmayan bu faaliyetin ısrarla sürdürülmesi rivayetin bizzat kendisiyle 

ilgili bir yaklaşımın ortaya konulduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle şerhte 

ortaya konulan bu uygulamanın, ilk dönemlerdeki gibi rivayet üzerinden başka 

amaçları gerçekleştirmek (örneğin delil olma niteliğini ispat gayesiyle rivayeti 

güçlendirmek vs) için değil, bizzat rivayet metninin kendisine odaklanmaktadır. Bu 

aynı zamanda rivayetlerin kaynaklarının yazılı eserler şeklinde tanımlanması 

anlayışının yerleştiğini ve kitaba bağlı şerh faaliyetiyle de paralellik arz ettiğini 

göstermektedir. Hem kaynak göstermede hem de şerh etmede rivayetlerin müstakil 

halleri üzerinden değil, belli kitapların rivayetleri oldukları anlayışıyla hareket 

edilmektedir. Bu da, hadis edebiyatının bütün yönleriyle kitaplar üzerinden bir 

faaliyet alanı haline geldiğini ortaya koymaktadır. 

Şarihlerin farklı tarikleri zikretmeleri, kimi zaman metnin anlamına ilişkin 

kendi kanaatlerini teyit, kimi zaman anlamı bütünleme ve kimi zaman da rivayetlerin 

yaygınlığını ya da diğer tariklerini gösterme amacı taşıdığı söylenebilir. “Câbir 

kendisine ait bir deve üzerinde yolculuk ediyordu. Devesi yorulmuştu. Peygamber 

yanına uğrayıp deveye vurmuş ve Câbir’e dua etmiş. Bunun üzerine o yorgun deve, 

benzerinin hiç yürümediği bir yürüyüşle yürümüş. Sonra Peygamber: ‘Bu deveyi 

bana kırk dirhem karşılığında sat’ buyurmuş. Câbir devamla der ki, “ben, ‘hayır, 

                                                 
828 Umdetu’l-kârî, I, 441–443 
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satmam’ dedim. Đkinci kez bana öyle söyleyince ben de deveyi ona sattım…”829 

şeklindeki rivayeti yorumlarında sahip oldukları kanaatlerini desteklemek amacı 

taşıdıkları görülmektedir. ‘Aynî ve Đbn Hacer’in naklettiğine göre Đbnu’t-Tîn, şunları 

söyler: “‘¨’ edatı mahfuz değildir. Câbir ancak onu satmayacağını ve bedelsiz Hz. 

Peygamber’e vereceğini kastediyordu”. Şarihler, Đbnu’t-Tîn’in Hz. Peygamber’in 

isteğine “hayır” cevabından dolayı Câbir’i tenzih etmek istediğini fakat Câbir’in 

zaten satmayı değil, hibe etmeyi düşündüğünü ifade etmektedirler. Onlara göre 

‘hayır’ lafzı Hz. Peygamber’in sözüne değil, satışa yöneliktir ve Đbn Hanbel’in 

Câbir’den naklettiği “Rasûlullah ‘ey Câbir! Bana bu deveni satar mısın?’ buyurdu. 

Câbir ‘bilakis onu sana hibe ederim’ şeklinde cevap verdi”830 şeklindeki rivayet de 

bunu onaylamaktadır.831 Bahsedilen uygulamaya ilişkin ‘Aynî’nin Cibrîl rivayetinde 

geçen ‘senin namaz kılman’ ifadesiyle farz kılınmış namazların (el-mektûbe) 

kastedildiğini belirtmesi ve bu düşüncesini de bunu tasrih eden Muslim rivayetiyle 

teyit etmesi bir başka örnek olarak zikredilebilir.832 Yine onun “Bedir günü Kureyşe 

karşı saf bağladığımız ve Kureyş de bize karşı saf bağladığı zaman Peygamber (s.a.) 

‘Düşman ok menziline girdiğinde ok atmaya devam ediniz’ buyurdu”833 rivayetiyle 

ilgili tavrında da görmekteyiz. Düşman yakın olduğunda mızrakla yaralama ve kılıçla 

vurma, uzaktan ise ok atma uygun olduğundan dolayı bir işkâlden söz edildiğini 

haber veren ‘Aynî, oysa rivayette böyle bir müşkilin bulunmadığını söyler. Ona göre, 

ok uzaktan atıldığında düşmana yetişmeyip boşa gideceğinden dolayı böyle 

istenmiştir. Ebû Dâvûd’un Hamza b. Ebî Üseyd – Babası tarikiyle naklettiği “size 

yaklaştıklarında onlara ok atın, oklarınızla mücadele edin” rivayeti de bunu teyit 

etmektedir.834  Benzer bir yorumu Nevevî, kıyamet alameti olarak sayılan zina ortaya 

çıkar (يظھر) ifadesini, aynı babın diğer rivayetindeki ifadeye atıfla ‘ifşa olunur ve 

yayılır’ (وينتشر يفشو) şeklinde izah ederek ortaya koymaktadır.835 

‘Anlamı bütünleme’ yani rivayette anlatılan bir hadisenin pek çok yönünü 

açığa çıkarma, en fazla Đbn Hacer’de gördüğümüz bir tavırdır. Đbn Hacer'de bu, 

hemen her rivayeti ele alışında ve çok geniş çapta, pek çok farklı rivayeti kullanma 

                                                 
829 Buhârî, 54 / şurût, 4 (III, 172) 
830 Đbn Hanbel Müsned, III, 376; IV, 173 
831 Fethu’l-bârî, V,316; Umdetu’l-kârî, XIII, 418–419 
832 Umdetu'l-kârî, I, 448 
833 Buhârî, 56 / cihâd ve’s-siyer, 78 (III, 227) 
834 Umdetu'l-kârî, XIV, 256 
835 Minhâc, XVI, 221 
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şeklinde ortaya çıkmaktadır. Hatta bu usulün, muhtelif rivayetleri toplama usulüyle 

birlikte onun şerhinin karakteristiği olduğu söylenebilir. Mesela Hz. Peygamber'in 

Medine havasından etkilenip rahatsızlanan bazı kişilere develerin bevl ve sütlerinden 

içmelerini emretmesinden836 bahseden rivayetin başında yer alan "Medine’nin 

havasından etkilendiler” (فاجتووا المدينة) sözünü şerh ederken, diğer rivayetlerdeki 

farklılıkları kullanması bunun güzel bir örneğidir. Đbn Hacer burada diğer rivayetlere 

bakarak, rahatsızlanan bu adamların niçin Medine'de bulunduklarını, niçin 

rahatsızlandıklarını ve buna sebep olan hastalıklarını tespit etmeye çalışmaktadır. O, 

Yahyâ b. Ebî Kesîr ve Ebû Recâ rivayetinden onların Medine'de Đslam'a girmeleri 

münasebetiyle bulunduklarını tespit etmektedir. Öte yandan Medine'de 

rahatsızlanmalarına, Enes'ten Sabit kanalıyla gelen rivayetle açıklık getirmektedir. Bu 

rivayete göre bu adamlar, Hz. Peygamber'den kendilerini iyileştirmesini ve doyurmasını 

istemişler, sıhhatleri yerine gelince bu sefer de Medine'nin yemeklerini hazımda ağır 

bulmaya başlamışlardır. Çünkü bu adamların hastalığı Enes'ten Gaylân kanalıyla 

nakledilen rivayette belirtildiği gibi şiddetli zayıflıktır. Đbn Hacer şiddetli zayıflık 

şeklinde görülen bu hastalığın adını da Enes'ten Humeyd tarikiyle gelen rivayette 

bulmaktadır: Medine Humması. Yine aynı rivayette geçen "فأمرھم بلقاح" ifadesini, 

Buhârî'nin "k.et-tıbb"ında zikrettiği Enes'ten Katâde aracılığıyla gelen837 rivayetteki 

"Onları çobanın yanına götürmesini emretti" (فأمرھم ان يلحقوا براعيه)  ifadesiyle 

açıklamaktadır.838 

Đbn Hacer'in sözü edilen yönteminin bir başka örneği Ebû Hureyre'den gelen 

şu rivayeti ele alış şeklidir. 

"Rasûlullah (sav), kurban edeceği hayvanı (بدنة)  sürerek götüren bir adam 

gördü. Adama ‘ona bin’ dedi. Adam ise "o bedenedir’ dedi. Rasûlullah yine ‘ona bin’ 

dedi. Adam da yine ‘o bedenedir’ diye cevap verdi. Rasûlullah da bu kez ‘yazıklar 

olsun sana ona bin!’ dedi.”839 

Đbn Hacer, "...Rasûlullah bir bedene ya da hedy gördü..."ifadesi bulunan 

Muslim'in Bukeyr b. el-Ahnes tarikinden rivayet ettiği Enes rivayeti, yine "aramızda 

bulunan bir adam, boynunda kurbanlık nişanı takılı hayvanını sürerek götürüyordu..." 

                                                 
836 Buhârî, 4 / vudû’ '66 (1,64 ) 
837 Buhârî, 76 / tıbb, 6 (VII, 13) 
838 Fethu'l-bârî, I, 337 
839 Buhârî, 25 / hacc, 103 (II, 180) 
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ifadesini barındıran Muslim'in Muğîre - Ebû'z-Zinâd tarikiyle naklettiği rivayet ve 

Buhârî'nin Hemmâm tarikiyle naklettiği ve "...hayvanın boynunda nal takılıydı" 

ifadesini barındıran Ebû Hureyre rivayetine dayanarak, hadiste geçen "بدنة" 

kelimesinin lügavî anlamda değil, hacda kurban edilecek hayvan anlamında 

kullanıldığını tespit etmektedir. Ona göre Hz. Peygamber 'in ‘ona bin’ emrine adamın 

ısrarla ‘o bedenedir’ diye cevap vererek binmek istememesi, Hz. Peygamber'in 

hayvanın kurbanlık olduğunu bilmediğini zannetmesindendir. Oysa Hz. Peygamber 

hayvanın kurbanlık olduğunu bilmektedir. Çünkü rivayetin yukarıda zikredilen 

tarikinde bildirildiği gibi, hayvanın boynunda kurbanlık olduğunu gösteren bir nişan 

bulunmaktadır. Hz. Peygamber'in aynı emri üçüncü kez verişinde ‘yazık sana’ (ويلك)  

sözünü eklemesi de, adamın, Hz. Peygamber'in hayvanın kurbanlık olduğunu 

bilmediği şeklindeki zannında ısrarcı olmasından dolayıdır.840 

Zengin içerikli şerhlerde rivayetlerin farklı tariklerini tespit etmek önemli 

bir uğraş alanı olarak görünmektedir. Özellikle Fethu’l-bârî ile Umdetu’l-kârî bu 

bakımdan diğer bütün şerhler arasında müstesna bir yere sahiptir. Klasik dönem 

şerhleri bu özellikleriyle musannef eserlerin şartları gereği eksik bıraktıkları bir alanı 

tamamlamaktadırlar. Farklı tariklerin bir araya getirilmesi yukarıda örneklerini 

verdiğimiz gibi metnin anlamının ortaya çıkarılmasını temin ettiği gibi aynı zaman 

da metinler üzerindeki râvi tasarruflarını da tespit etme imkânı verir.  

 

2. Râvi Tasarruflarına Dikkat Çekme 

Râvi tasarrufları tabiri burada, kelimelerin değiştirilmesi, metne ziyade ve 

idraclarda bulunma, ihtisar etme ve müstensihlerden kaynaklanan hataları içerir bir 

biçimde kullanılmaktadır. Şerhlerde râvi tasarruflarıyla ilgilenme muhtelif rivayetleri 

toplama faaliyetine paralel bir yoğunluk arz eder. Bu bakımdan Minhâc’da bu 

faaliyet diğer iki şerhe göre daha az görülür. Şarihlerin bahse konu yaklaşımlarının 

bir örneğini Rafi’ b. Hadîc’in şu rivayetinin şerhinde görebiliriz: “Ben Peygamber’e 

‘bizler yarın düşmanla karşılaşırız. (Hayvan kesmek için) yanımızda bıçak da yoktur’ 

dedim. Hz. Peygamber ‘kesici alet olarak diş ve tırnak olmadığı müddetçe üzerlerine 

Allah’ın ismi anılıp da bol kan akıtan her şeyle kesilen hayvanları yiyiniz. Bunun 

sebebini sizlere söyleyeceğim: Dişe gelince o bir kemiktir; tırnak ise, Habeşlilerin 

                                                 
840 Fethu’l-bârî, III, 537  
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bıçağıdır…”841 Rivayette geçen “bunun sebebini sizlere söyleyeceğim” ifadesini 

değerlendiren Đbn Hacer, Ebû’l-Hasan el-Kattân’ın (ö. 628/1231) Kitâbu beyâni’l-

vehm ve’l-îhâm adlı eserinde842 mezkur ifadenin Rafi’ b. Hadîc’in sözü olduğunu 

söylediğini ifade etmiştir. Nevevî ise bu ifadenin Hz. Peygamber’in sözü olduğunu 

ve bunun siyaktan açıkça anlaşıldığını belirtmiştir. Đbn Hacer de Nevevî’nin 

muhtemelen Buhârî şerhinde geçen bu görüşünü teyit ederek Buhârî’nin bir sonraki 

babda bu ifadeyi açık bir şekilde merfû’ olarak naklettiğini söylemiştir.843 

Rivayetlerdeki ihtisarı tespit etme bütün şerhlerde az ya da çok 

görülmektedir. Ancak bu tespitin en fazla yapıldığı şerhler hiç şüphesiz Fethu’l-bârî 

ve Umdetu’l-kârî olmalıdır. Özellikle Đbn Hacer’in farklı rivayetlerin hiç birisini heba 

etmeme ve ‘anlamı tamamlama’ şeklindeki tavrı, farklı iki rivayetten birinin fazladan 

bir şeyler içermesini, diğerinin muhtasar oluşuna hükmetmeye yeterli gördüğünü 

ihsas ettirmektedir. Đbn Hacer’in bu tavrına, Medine’nin havasından etkilenen 

kişilere, Hz. Peygamber’in Medine dışında otlayan zekât develerinin idrar ve 

sütünden içmelerini emretmesinden bahseden844 rivayete yaklaşımı güzel bir 

örnektir. Bu rivayete göre Hz. Peygamber bu adamların yanına bir çobanı katmış ve 

onları sürülere göndermiştir. Onlar ise develerin idrar ve sütünü içip çobanla işleri 

kalmayınca onu öldürmüşlerdir. Aynı hadiseden bahseden diğer bazı rivayetlerde ise 

bu çobanla birlikte öldürülen başka çobanlardan da )رعاة(  bahsedilmektedir.845 Đbn 

Hacer rivayetlerdeki bu farklılığı, sadece Hz. Peygamber’in gönderdiği çobanı 

zikretmekle iktifa eden bazı râvilerin ihtisarına bağlamaktadır.846 Onun bu usulünü 

iman, Đslam ve ihsanın yanı sıra kıyamet alametlerinden de bahseden847 hadis 

örneğinde de görmekteyiz. Söz konusu hadiste kıyamet alametlerinden ‘annenin 

efendisini doğurması’ ve ‘deve çobanlarının yüksek binalar yapması’ şeklinde iki 

tanesi sayılmaktadır. Đbn Hacer’in işaret ettiği bazı rivayetlerde848 ‘annelerin 

efendilerini doğurmaları’ ve ‘ayak takımının başa geçmesi’ şeklinde yine iki tane 

alamet zikredilmektedir. Bu ikili rivayetlerden başka söz konusu olan üç farklı 
                                                 
841 Buhârî, 72 / zebâih, 36 (VI, 232) 
842 Bkz. Đbnu’l-Kattân, Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Abdulmelik, Beyânu’l-vehm ve’l-îhâmi’l-
vakıayn fi Kitâbi’l-Ahkâm, thk. el-Hüseyin Ayet Said, I-VI, Riyad, 1997, II, 290  
843 Fethu’l-bârî, IX, 672 
844 Buhârî, 4 / vudû'û’, 66 (I, 64) 
845 Muslim, 1 / iman, 184 (I, 108–109); 28 / kasâme, 2 (II, 1296) 
846 Fethu’l-bârî, I, 339 
847 Buhârî, 2 / iman, 37 (I, 18)  
848 Mesela bkz. Buhârî, tefsîr, 31. Sûre, I (VI, 21) 



194 
 

alameti bir arada zikreden rivayetlere de işaret eden Đbn Hacer iki alamet zikreden 

rivayetleri muhtasar olarak değerlendirmektedir.849 

Nüsha farklılıklarıyla ilgili değerlendirmeler de her üç şarihte mevcuttur. 

Yoğunluk ve biçimsel açıdan bakıldığında bu şerhler arasında farklar yok değildir. 

Nüsha farklılıklarına diğerlerinden daha az işaret eden Nevevî genelde ‘diğer 

nüshalar’, ‘bazı nüshalar’, ‘nüshaların hepsi’ ya da  ‘nüshaların çoğu’ gibi ifadeler 

kullanmakta buna karşılık Đbn Hacer ve ‘Aynî râvilerin isimlerini genellikle 

zikretmektedirler.   

Hz. Peygamber’in ve sahabenin bir seferinde sabah namazına 

uyanamamalarını konu eden hadiste geçen قفل من غزوة خيبر  ifadesinde " خيبر  " 

kelimesinin Nevevî, bölgelerinde bulunan ilk Muslim nüshalarında خيبر şeklinde zapt 

edildiğini850, Kâdî Đyâz’ın bir cemaatin, Hz. Peygamber’in uyandıktan sonra “ اين ب�ل   

dedi” şeklinde zapt ettiklerini naklettiği ifadenin kendi nüshalarında اٌى ب�ل şeklinde 

zapt edildiğini söylemektedir.851 Hz. Peygamber'in parmaklarından akıttığı sudan 

abdest alan kişilerin sayısını ifade ederken kullanılan " ث�ثمائة  "  ifadesinin852 bütün 

nüshalarda aynı şekilde geçtiğini belirtmesi de onun nüsha farklılıklarıyla ilgili 

farkındalığının bir başka göstergesidir.853 

Şarihlerin nüsha farklılıklarına ilişkin değerlendirmlerinin bir diğer örneğini 

de “Önünüzde bir havuz vardır ki, büyüklüğü Cerba ile Ezruh854 arası gibidir”855 

şeklindeki rivayetinde geçen “جرباء” kelimesiyle ilgili izahlarında görmekteyiz. Đbn 

Hacer'e göre bu kelime اجرب kelimesinin müennesidir. Ve yine onun belirttiğine göre 

Kâdî Đyâz, bunun Buhârî’de elif-i memdude ile vaki olduğunu, Nevevî ise 

doğrusunun maksure olması gerektiğini söylemektedir. Aynı şekilde Hâzimî ve 

cumhur da bu kanaatte olup meddin hata olduğunu ifade ederler. Đbn Hacer bunlara 

işaret ettikten sonra kendi görüşü olarak maksurenin de caiz olduğunu ve meddi teyit 

eden rivayetlerin bulunduğunu söyler.856 ‘Aynî de benzer nakillerde bulunur.857 

                                                 
849 Fethu’l-bârî, I, 122 
850 Minhâc, I, 181 
851 Minhâc, I, 182   
852 Muslim, 43/fadâil, 3 (II, 1783) 
853 Minhâc, XV, 39 
854 Cerba ile Ezruh Şam’da iki köydür. Aralarında üç günlük bir mesafe vardır. (Bkz. Đbnü’l-Esîr, 
.ihâye, I, 720; Bu köylerin nerde olduğuna dair tartışmalar için bkz.Umdetu’l-kârî, XXIII, 137 
855 Buhârî, 81 / rikâk, 53 (VII, 206) 
856 Fethu’l-bârî, XI, 470 
857 Umdetu’l-kârî, XXIII, 137 
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“…Sonra cennete girdirildim ki içinde birçok inci dizileri vardı”858 

şeklindeki rivayette geçen “حبايل اللؤلؤ” ifadesi üzerindeki Đbn Hacer ve ‘Aynî’nin 

düşünceleri de bu konu çerçevesinde ele alınmalıdır. Her iki şarih, tüm Buhârî 

nüshalarında bu şekilde rivayet edildiğini ve pek çok âlimin bu rivayetin tashîf 

olduğunu ve doğrusunun “جنابذ” (kubbeler) olduğunu söylediğini belirtmiştir. 

Nitekim “k.el-enbiyâ”da da “جنابذ” şeklinde859 mevcuttur. Đbn Hacer, Ebû Zerr’den 

nakledilen güvenilir bir nüshanın salât bölümünde de aynı şekilde “جنابذ” biçiminde 

olduğunu tespit ettiğini söyler.860 ‘Aynî de bu konudaki farklı yaklaşımları 

nakletmekte ve Moğoltay b. Kılıç’ın (Sahibu’t-telvîh) “حبايل” şeklindeki yanlış 

rivayetin kâtipten kaynaklandığını belirten görüşüne işaret etmektedir.861 Bu 

yaklaşımın benzerini her iki şarih Bi’r-i maûne olayından bahseden rivayetteki " 

" ifadesinin aslında "فانطلق حرام وھو رجل أعرج لق حرام ھو ورجل أعرجفانط  " şeklinde olması 

gerektiğini, bunun kâtibin sehven ‘vav’ı öne geçirdiğini belirterek de sergilerler.862 

Ele aldığımız şerhler arasında yukarıda işaret ettiğimiz unsurlar yoğunluk ve 

şekil açısından farklılık göstermektedir. Bu farklılık Đbn Hacer ve ‘Aynî arasında 

fazla olmasa da Nevevî’nin onlardan belirgin ölçüde ayrıldığını belirtmemiz gerekir. 

Özellikle, burada anlatmaya çalıştığımız Đbn Hacer ve ‘Aynî’nin farklı nüshalara 

işaret etme uygulamasıyla olmasa bile -çünkü bu uygulamayı özellikle Đbn 

Abdilberr’in şerhlerinde yoğun olarak görmekteyiz- muhtelif rivayetleri toplama ve 

tahric yapmada amaç, şekil ve yoğunluk itibariyle fıkhî şerhlerden bariz bir biçimde 

ayrıldığını belirtmeliyiz. 

 

B. Metinlerin Đçerik Tahlili  

1. Rivayet Metinlerindeki Kelimelerin Tahlili 

Diğer şerhlerde olduğu gibi zengin içerikli şerhlerde de içerik tahlilindeki 

uygulamanın ilk safhası olarak kelimelerin okunuşunu ve anlamlarını tespit etme 

işlemi görünmektedir. Bu başlık altında sadece klasik anlamda kelimelerin sarf 

bakımından ele alınışı değil, bunun yanı sıra kelimelerin zaptıyla ilgili uğraşıların 

                                                 
858 Buhârî, 8/salât, 1 (I, 91) 
859 Buhârî, 60/enbiyâ, 5 (IV, 106)  
860 Fethu’l-bârî, I, 463 
861 Aynî, Umdetu’l-kârî, IV, 68 
862 Bkz. Fethu’l-bârî, VII, 387; Umdetu’l-kârî, XVII, 171 
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şekli ve yoğunluğu incelenecektir. Ayrıca şarihlerin garib kelimelerin anlamlarını 

verme hususundaki değerlendirmeleri ele alınacaktır.  

Kelimelerin okunuşunu tespit işleminin zengin içerikli şerhlerde ilk 

dönemlere göre çok daha yoğun olduğunu peşinen belirtmek gerekir. Bu faaliyetin 

içine râvilerin isimlerinin okunuşunu tespit de dâhildir. Nevevî ile birlikte, 

kelimelerin okunuşunu tespit etme uygulaması şerhlerde yoğun bir şekilde yer 

almaya başlar. Özellikle Nevevî ve Kirmânî’de dikkat çekici bir yoğunluğa sahiptir. 

Meselâ Nevevî, Cibrîl hadisinde geçen “يري¨” ifadesindeki “ي” harfinin dammeli 

harekelendiğini, Ebû Hâzım el-Adevî’nin ise fethalı “ن” ile “نري” şeklinde 

okuduğunu yine Ebû Ya’lâ’nın Musned’inde de bu şekilde yer aldığını 

söylemektedir. Nevevî her iki okunuşun da doğru olduğunu sözlerine 

eklemektedir.863 Hz. Peygamber ve sahabenin bir sefer dönüşünde sabah namazına 

uyanamamalarını anlatan rivayette yer alan “قفل من غزوة خيبر”  ifadesindeki “قفل”   

kelimesinin “رجع”  demek olduğunu “خيبر” kelimesinin “خ”  harfiyle okunması 

gerektiğini, Bâcî, Đbn Abdilberr ve başkalarının bu şekilde okuduklarını belirtmekte 

ve Asılî’nin “حنين” şeklinde okuyuşunun yanlış olduğunu vurgulamaktadır. Yine 

hadiste geçen “الكرى”   kelimesinin “الَكرى”  şeklinde fethalı okunacağını ve uyku 

 kelimesini de “yolcuların   ”التعريس“ .anlamına geldiğini söylemektedir (النعاس)

gecenin sonunda uyku ve istirahat için konaklamaları” olarak açıklamaktadır.864  

Şarihin bu yönteminin bir başka örneğini de Vefd Abdilkays rivayetinde 

geçen bazı kelimelerin okunuşunu tespit edişinde görmekteyiz. Mesela “ganimetlerin 

beşte birini vermek ifadesinde geçen “خمس”  kelimesinin mim harfinin hem damme 

ile hem de sukûn halinde okunabileceğini belirtmektedir.865 Yine rivayette geçen ve 

şıra yapımında kullanılması yasaklanan kapların isimlerinin de okunuşunu özellikle 

tespit etmektedir. Örneğin “الدباع”  isminin, ‘dal’in dammeli ve uzatılarak 

okunacağını söylemektedir.866 Nevevî bir başka örnekte, Hz. Peygamber’in sadakaya 

teşvik edici hutbesini konu eden bir rivayette867 olaya şahit olan râvinin " رأيت كومين

 kelimesinin baş harfinin hem fethalı hem de "كومين" ifadesindeki "من طعام وثياب

zammeli okunduğunu söylemekte ve Kâdî Đyâz kanalıyla bazılarının bu kelimeyi 

                                                 
863 Minhâc, I,116 
864 Minhâc, V, 181–182 
865 Minhâc, I, 185 
866 Minhâc, I, 185 
867 Muslim, 12/zekât, 20 (I, 705) 
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fethalı bazılarının ise zammeli zapt ettiklerini nakletmektedir. Aynı rivayette geçen 

 kelimesinin iki şekilde zapt edildiğini belirten "مذھبة" ifadesindeki "يتھلل كأنه مذھبة"

Nevevî ilkinin, Kâdî Đyâz ve çoğunluğun emin oldukları şekilde noktalı olarak ‘zel’, 

ortadaki ‘he’ fethalı, son harf de tek noktalı yani ‘ba’ şeklinde tespit edildiğini söyler. 

Yine onun anlattığına göre Humeydî el-Cem’ beyne’s-sahihayn adlı eserinde bu 

kelimeyi diğer bir şekilde yani noktasız olarak ‘dal’, zammeli ‘he’ ve sonu ‘nun’ 

olacak şekilde (مدھنة) zikretmediği halde bu eserinin şerhi olan Garibu’l-cem’ 

beyne’s-sahihayn adlı eserinde   "مدھنة" kelimesini, içinde yağ yapılan (ya da 

konulan) kap anlamına geldiğini belirtir. Humeydî’ye göre bu kelime yağmur sularını 

toplayan bir dağ çukurunun adıdır ve yüzünün berraklığı bu suyun berraklığı ve 

yağlanan kabın parlaklığına benzetilmiştir.868  

Burada Nevevî’nin bu alandaki eserlere atıfta bulunduğunu görüyoruz. Pek 

çok alanda olduğu gibi bu alanda da en fazla Kâdî Đyâz’dan nakillerde 

bulunmaktadır. Kelimelerin zaptına dair ilgili eserlere atıfta bulunuşunu “Münafık 

erz (ا�رز) ağacı gibidir…”869 rivayetindeki " ا�رز  " kelimesiyle ilgili şu izahlarında da 

görebiliriz. 

“Bu kelimenin fethalı hemze, sakin ‘ra’ ardından da ‘zay’ harfinden müteşekkildir. Bu, 

çeşitli rivayetlerde ve garibu’l-hadis eserlerinde mevcut bilinen bir zapt şeklidir. Cevherî 

.ihâyetu’l-garîb adlı eserinde ‘ra’yı fethalı yazmış, bazıları ‘fâile’ vezninde ‘ârize’ 

şeklinde hemzeyi meddeli, ‘ra’yı kesralı okumuşsa da Ebû Ubeyd bunu hoş görmemektedir. 

O dilcilerin bu şekilde okuduklarına işaretle, anlamının sahih olacağını belirtmiştir. Bu 

durumda Ebû Ubeyd’in hoş görmeyişini bu şekilde rivayetine hamletmek gerekir, 

manasının sahihliğini hoş görmeyişine değil. O yine dilcilerin bunu ‘erzen’ isminde, 

sanubur (الصنوبر)  ağacına benzeyen ve Şam ile Ermeni memleketinde yetişen bir ağaç 

şeklinde tanıttıklarını da belirtir.”870 

Kelimelerin zaptıyla ilgili uğraşı diğer şarihlere nazaran Đbn Hacer ve 

‘Aynî’de de sık görülmekle beraber, Nevevî’deki kadar yoğun değildir. Đbn Hacer’in 

“Bir keresinde Peygamber (s.a.) birtakım kadınlar ve çocukları karşıdan gelirlerken -

râvi: Düğün aşından gelirlerken dediğini sanıyorum, demiştir- gördü de ayağa kalkıp 

dikilerek: ‘Allah şâhid olsun ki, sizler bana insanların en sevimlilerindensiniz’ 

buyurdu ve bu sözü üç kere tekrarladı”871 şeklindeki rivayette geçen "ممث�" 

                                                 
868 Minhâc, VII, 103 
869 Muslim, sıfatu’l-kıyâme ve’l-cenne ve’n-nâr, 14 (III, 2147) 
870 Minhâc, XVII, 152–153 
871 Buhârî, 63 / menâkubu’l-ensâr, 5 (VI, 223 ) 
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(dikilerek) kelimesinin okunuşunu tespit etmesi onun söz konusu uygulamasının 

güzel bir örneğidir. Bu kelimenin ilk harfinin zammeli, ikincisinin sakin, 

üçüncüsünün ise kesralı "ث" şeklinde okunması gerektiğini belirtmekte ve Đbnu’t-

Tîn’den bu kelimenin rubâî babta da kullanıldığını, dilcilerin bir adam ayağa 

dikildiğinde sülâsî babta "مثل الرجل"  şeklinde tabir edildiğini söylediklerini 

nakletmektedir.872  

Şarihler sadece metinde geçen kelimelerin değil aynı zaman da senedlerde 

yer alan râvilerin isimleri ya da künyelerin okunuşuyla da ilgilenmektedirler. 

Örneğin adı "الع�ء" şeklinde geçen bir râviyle ilgili olarak aynı senedde " وھو إبن

 şeklinde bir açıklama mevcuttur.873 Nevevî bu izah "عبدالرحمن مولي الحرقة

cümlesindeki "الحرقة" kelimesinin ‘ha’nin zammeli, ‘ra’nın da fethalı okunduğunu, 

aynı senedde yer alan diğer bir râvi "معبد بن كعب السلمي" ismindeki " 

السلمي" kelimesinin ‘sin’ ve ‘lam’ın fethasıyla okunduğunu belirtmektedir.874 

Kirmânî’nin "أبو ق�بة" şeklindeki râvi ismini ‘kaf’ın kesralı, ‘lam’ın şeddesiz 

ardından da tek noktalı yani ‘ba’ harfiyle okunması gerektiğini söylemesi de benzeri 

bir yorumu örneklemektedir.875  

Bab başlıklarındaki kelimelerle de ilgilenmek, zengin içerikli şerhlerin 

ayırıcı özelliklerinden biridir. Bu değerlendirmenin örneklerinden biri Buhârî’deki 

 şeklinde yer alan (Allah yolunda sıkıntıya düşene dair bab) "باب من ينكب في سبيل هللا"

bab başlığında geçen " ينكب  " kelimesiyle ilgili ‘Aynî’nin yaptığı açıklamadır. Ona 

göre bu, "النكبة" sözcüğünden türemiş mechul muzârî’ bir fiildir. Kimileri bunun 

anlamını, ‘bir uzva bir şeyin isabet edip kanatması’ olarak belirlemişlerse de bu 

doğru değildir. Çünkü "النكبة" bundan daha kapsamlıdır. Đbnu’l-Esîr bunu 

‘felaketlerden insana isabet eden şey’ diye açıklamıştır. Cevherî ise ‘zamanın 

getirdiği olumsuzluklardan biri’ şeklinde anlamıştır. ‘Aynî bu kelimenin bazı 

nüshalarda "تفعل" vezninde " باب من تنكب"    şeklinde geçtiğini de ekler.876  

Kelimelerin okunuşunun doğrudan anlamı etkilediği durumlar 

olabilmektedir. Özellikle fiillerin çekimi (sarf) ve isimlerin tekil-çoğul olmaları 

                                                 
872 Fethu’l-bârî, VII, 114 
873 Bkz. Muslim, 1 / Đman, 61 (I, 122) 
874 Minhâc, II, 159 
875 el-Kevâkibu’d-derârî, V, 2 
876 Umdetu’l-kârî, XIV, 137 
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büyük önem arz edebilmektedir. Klasik dönem şerhlerinde kelimelerin bu açılardan 

da ele alındığını görmekteyiz. Bununla ilgili bir örneği Đbn Hacer Bi'r-i Maûne 

faciasının anlatıldığı şu rivayeti yorumunda sergilemektedir. 

“Peygamber (s.a.), Enes'in dayısı Haram b. Milhân'ı -ki o, Enes'in anası 

Ümmü Suleym'in erkek kardeşidir- yetmiş süvari içinde Benû Âmir kabilesine 

gönderdi. Bu göndermenin sebebi şudur: Müşriklerin başkanı olan Âmir ibnu't-

Tufeyl (Benû Amir heyetiyle beraber Medine'ye) Peygamber'e geldiği zaman, 

Peygamber'i şu üç teklif arasında muhayyer kılıp ona bunlardan birini tercih etmesini 

söylemişti… 

(Grubun lideri olan Munzir b. Amr, Haram ile iki arkadaşını önceden 

gönderdi) Haram b. Mılhân beraberinde aksak bir adam ve bir de Benû Fulan'dan 

diğer adamla gittiler. Haram iki arkadaşına şunu söyledi: 'Ben, Benû Âmir'in yanına 

varıncaya kadar siz benden uzak durmayın. Eğer onlar bana emân verirlerse, siz bana 

yakın durumdasınız. Yok, beni öldürürlerse siz hemen diğer arkadaşların yanına 

koşar haber verirsiniz' 

Haram b. Mılhân, Âmir ile cemaatine: 'Bana emân veriyor musunuz ki, ben 

Rasûlullah'ın elçiliğini yerine ulaştırayım, dedi.' O böyle konuşurken içlerinden bir 

adama işaret verdiler. O da Harâm'ın arkasına geldi ve ona mızrak sapladı. Harâm bu 

ölüm darbesini alınca 'Allahu Ekber, Ka'be'nin Rabbi'ne yemîn ederim ki, ben 

kazandım!' diye bağırdı. 

Akabinde Harâm'ın arkadaşı olan adama da yetişildi (müşrikler onu da 

öldürdüler). Sonra yalnız bir tepenin başında bulunan o sakat adam müstesna, 

müşrikler o sahâbilerin hepsini öldürdüler…"877 

Muhtasar olarak verdiğimiz bu rivayetteki “Akabinde Harâm'ın arkadaşı 

olan adam yakalandı (müşrikler onu da öldürdüler). Sonra yalnız bir tepenin başında 

bulunan o sakat adam hariç, müşrikler o sahâbilerin hepsini öldürdüler” ( فلحق الرجل

 cümlesiyle ilgili olarak bir zapt probleminin (فقتلوا كلھم غير ا�عرج كان في رأس الجبل

yaşandığını söylemekte ve ‘kîle’ ifadesiyle muhtemel okuyuşları ve bunlara bağlı 

anlamları sıralamaktadır. Buna göre  فلحق الرجل  ifadesiyle Harâm’ın arkadaşı 

kastedilmekte ve bu bakımdan الرجل بالمسلمين فلحق  (adam müslümanlara yetişti, 

katıldı) şeklinde takdir edilmelidir. Bu ifade ile Harâm’ın kâtilinin de kastedilmesi 

                                                 
877 Buhârî, 64 / megâzî, 28 (IV, 42–43) 



200 
 

muhtemeldir. Bu durumda cümle, " فطعن حراما فقال فزت ورب الكعبة فلحق الرجل المشرك

"الطاعن بقومه المشركين فاجتمعوا علي المسلمين فقتلوا كلھم  (Harâm’ı yaraladı… yaralayan kişi 

bunun ardından müşriklere katıldı ve Müslümanların başına toplanıp onları 

öldürdüler) şeklinde takdir edilir. "لحق" kelimesindeki ‘lam’ harfini zammeli 

okumak ve ‘Harâm’a ecel yetişti’ anlamını vermek ya da müşrikler onun 

müslümanların yanına dönmesine imkân vermediler ve yakalayıp öldürdüler 

anlamını vermek de mümkündür. Ayrıca "الرجل" kelimesini, ‘cim’i sükûnlu olarak 

çoğul manada okuyarak ‘Harâm’ı öldüren kişi Âmir b. et-Tufeyl’in yardımlarını 

istediği kişilere katıldı’ şeklinde anlamak ya da kurrâ müslümanlar şeklinde anlayıp 

‘onlara yetiştiler ve hepsini öldürdüler’ şeklinde bir mana verilebilir. Đbn Hacer 

‘cim’in sükûnuyla "الرجل" kelimesinin çoğul okunduğu rivayetin sabit olması 

durumunda tercih için en uygunu olduğunu da eklemektedir.878 

Şarihlerin kelimelerin zabtı ile ilgili tespitlerini, kelimelerin ayetlerde yer 

alış şekilleri ile teyit ettiklerini de görmekteyiz. Örneğin Nevevî, "Kim namazdan 

önce kurban kestiyse hemen iade etsin"879 ifadesindeki  ذبح kelimesinin 'zel'in 

kesrasıyla tıpkı وفديناه بذبح  ayetindeki gibi okunması gerektiğini belirtir.880 

Garib kelimelerin anlamlarını tespit işi elbette onların zabtıyla ilişkisiz 

değildir. ‘Garib kelime’ anlaşılmasında sorun görülen her tür kelime olarak 

anlaşılırsa, bu şerhlerde bunun kapsamının bir hayli geniş tutulduğu görülür. 

Kelimelerin anlamları üzerinde en fazla ‘Aynî’nin durduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Ancak Nevevî, Kirmânî ve Đbn Hacer gibi şarihlerin de bu konuya ilgisi az değildir. 

Zengin içerikli şerhlerdeki bu uygulamanın nasıl yer aldığını, Kirmânî’nin ‘ezân’ 

kelimesiyle ilgili olarak lügatte bildirme (i’lâm), ıstılahta ise Şâri’in ikişerli olarak 

belirlediği lafızlarla namazın vaktini bildirme anlamına geldiğini belirtişinde 

görebiliriz.881 ‘Aynî’nin “Bedir günü Kureyşe karşı saf bağladığımız ve Kureyş de 

bize karşı saf bağladığı zaman Peygamber (s.a.) ‘Düşman ok menziline girdiğinde ok 

atmaya devam ediniz’ buyurdu”882 rivayetine yaklaşımı da bunun bir başka örneğidir. 

O, rivayette geçen ok menziline girdiğinde (إذا أكثبوكم) ifadesinin üç noktalı "ث" ve tek 

noktalı "ب" harfleriyle yazıldığını, av için imkân bulduğunda ya da av sana 

                                                 
878 Fethu’l-bârî, VII, 388 
879 Muslim, adâhî, 1 
880 Minhâc, XIII, 116 
881 el-Kevâkibu’d-derârî, V, 2 
882 Buhârî, 56 / cihâd ve’s-siyer, 78 (III, 227) 
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yaklaştığında " الصيد أكثبك " tabirinin kullanıldığına işaretle rivayetteki sözün ‘size 

yaklaştıklarında’ anlamına geldiğini belirtir.  Garibeyn’de bu kelimenin ‘yakınlık’ 

anlamındaki "الكثب" kelimesinden geldiği anlatıldığını, yakın olduğunda mızrakla 

yaralama ve kılıçla vurma, uzaktan ise ok atma uygun olduğundan dolayı bu 

rivayette bir işkâlden söz edildiğini haber veren ‘Aynî, oysa rivayette böyle bir 

müşkilin bulunmadığını söyler. Ona göre, ok uzaktan atıldığında düşmana 

yetişmeyip boşa gideceğinden dolayı böyle istenmiştir. Ebû Dâvûd’un Hamza b. Ebî 

Üseyd – Babası kanalından naklettiği “size yaklaştıklarında onlara ok atın, 

oklarınızla mücadele edin” rivayeti de bunu teyit etmektedir. Ayrıca Dâvûdî’nin  

 ifadesini ‘sayıca sizden çok olduklarında’ şeklinde anladığını ancak bu daha أكثبوكم

önceden bilinmeyen bir tefsir olduğunu da ekler.883 Đbn Hacer’in Acve ile sihrin 

tedavisine ilişkin rivayeti şerh edişinde de garib kelimelerin anlamlarını verme 

konusundaki çabasının bir örneği görülebilir.884  

Garib kelimelerin anlamlarının tespitinin fıkhî hükümlerle ne kadar ilgili 

olduğu daha önce de geçmişti. Zengin içerikli şerhlerde de garibu’l-hadislerin 

üzerinde kimi zaman fıkhî sâikle durulduğuna şahit olunmaktadır. Bunlardan biri, 

içkinin haramlığı konusundaki tartışmaların885 odak noktasını teşkil eden  خمر" ” 

kelimesi ile ilgili izahlardır.  

Buhârî, hamrın üzüm veya başka şeylerden yapılan içkileri kapsadığına dair 

hadisler nakletmiştir.886 ‘Aynî bu rivayetler vesilesiyle hamr kelimesi ile ilgili şu 

açıklamayı yapmaktadır:  

“Hanefîlerin ‘hamr sadece üzümden yapılandır’ sözü sahabenin ‘hamr beş şeyden, yani 

üzüm, hurma, bal, buğday ve arpadan yapılandır’ sözüne aykırı değildir. Sahabe fesahat 

sahibi olup sözlerinde hakikat ve mecazı kullanırlar. Bu ikisinin arasını sadece kelamın 

inceliklerini idrak eden ayırabilir. Hamrın bu beş şey hakkında kullanılması hakikat 

yönüyle değildir. Aklı örttükleri için onlara hamr denmiştir”887 

                                                 
883 Umdetu’l-kârî, XIV, 256 
884 Bkz. Fethu’l-bârî, X, 238 
885 Hanefîler, hamrın sadece üzümden yapılan içkiler için kullanıldığı görüşündedir. Bunun 
neticesinde Hanefîler, üzümün dışındaki içkilerden sarhoşluk vereninin haram olduğunu kabul 
etmiştir. Cumhur ise, az veya çok sarhoşluk veren içkilerin hamr olduğunu benimsemiştir. Bkz. Đbn 
Ruşd, Ebû’l-velîd Muhammed b. Ahmed, Bidâyetu’l-muctehid ve nihâyetu’l-muktesid, Matbaatu 
Mustafa el-Bâbî ve evlâdihi, Mısır, 1395/1975, I, 471 
886 Buhârî, 74 / eşribe, 2 (VI, 241) 
887 Umdetu’l-kârî, XXI, 249 
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‘Aynî’nin bu açıklaması hamr kelimesine yüklenecek anlamların fıkhî 

hükümlere doğrudan tesir etmesinden kaynaklanmaktadır.  

Şerhlerde bu konuyla ilgili olarak garibu’l-hadis ve lügat eserlerine ya da 

önceki şerhlere sık sık atıflarda bulunulduğu görülmektedir. Örneğin ‘Aynî’nin 

kelime izahlarında başvurduğu en önemli kaynak Cevherî'nin Sıhâh’ıdır. Hemen 

hemen her sayfada bu kaynağın ismini açıkça beyan ettiği halde, bazen bu kaynağı 

kullandığı halde ismini zikretmez.888 Aynı esere Nevevî889 ve Đbn Hacer’de yoğun 

olarak müracaat etmiştir.890 Şerhlerde ayrıca Ebû Ubeyd891, Ferrâ’, Halil b. 

Ahmed892, Sîbeveyh893, Đbn Kuteybe894 ve Đbnu’l-Esîr895 gibi daha pek çok uzman 

referans olara alınmıştır. Bu alanda kendilerinden önceki şerhlerden de nakillerde 

bulunmuşlar, kimi zaman da onları tenkit etmişlerdir. Mesela ‘Aynî Kirmânî’nin 

 'kelimesinin çoğulu olarak açıklamasına, "Bu kelime cem ”بضع“ ifadesini ”ابضاعھن“

değildir. Đf'âl babından, hemzenin kesriyle, masdardır" şeklinde cevap verir.896 Yine 

"et-tahyîr" ile "el-ihtiyâr" kelimelerinin aynı anlamda olduğunu söylemesine de itiraz 

eder. Bu kelimelerin bablarının bile farklı olduğuna dikkat çeken ‘Aynî, 'tahyîr' 

başkasını muhayyer kılmak, 'ihtiyâr' ise kendi nefsini ihtiyâr etmek manasında 

olduğunu açıklar.897  

Zengin içerikli şerhlerde kelimelerin zabtıyla ilgili faaliyetler yoğun olarak 

görülmektedir. Đlk dönem şerhlerde bu kadar yoğun olmaması, bu durumun sebebiyle 

ilgili zamanın ilerlemesine bağlı olarak kelimelere yabancılaşmayı akla getirse de, 

garibu’l-hadis literatürünün ortaya çıkma tarihi düşünüldüğünde bu ilişkilendirmenin 

yeterli hatta tutarlı olmadığı söylenebilir. Đşin aslı, klasik dönemde rivayetler 

metniyle, senediyle, kelimeleriyle bizzat meşguliyetin konusunu teşkil etmesidir. 

Kısacası bu dönemde belli amaçlara doğrudan ya da dolaylı hizmet etmeyen, sırf 

bilgilendirme amaçlı değerlendirmeler de mevcuttur.  

                                                 
888 Sakallı, Talat, Aynî’nin Hadis Kültüründeki Yeri, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 1987, 34 
889 Bkz. Minhâc, II, 217, III, 69 
890 Mesela bkz. I, 34, 95, 298, 329 
891 Mesela bkz. Minhâc, IV, 92; VIII, 183; Fethu’l-l-bârî, XII, 73 
892 Mesela bkz. Minhâc, IV, 181; Umdetu’l-kârî, II, 311 
893 Mesela bkz. Umdetu’l-kârî, XI, 226 
894 Mesela bkz. Umdetu’l-kârî, XI, 216 
895 Umdetu’l-kârî, XIV, 137; Fethu’l-bârî, X, 238 
896 Umdetu’l-kârî, XXIV, 154 
897 Umdetu’l-kârî, XXII, 365 
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Zengin içerikli şerhlerde aynı şekilde garib kelimelerin anlamlarını tespit 

işinde de bir yoğunluk göze çarpmaktadır. Bu uygulama özellikle Umdetu’l-kârî’de 

içerik tahlilinde önemli bir yöntem olarak yerini almıştır. 

Kelimelerin tahlilinin yanı sıra metinlerin gramer tahlili bu şerhlerde de 

tamamlayıcı bir yöntem olarak uygulanmaktadır. 

 

2. Rivayet Metinlerinin Gramer Tahlili 

Zengin içerikli şerhlerde gramer tahlil yöntemi tamamen dilin kaideleri 

çerçevesinde uygulanmaktadır. Kelimelerin irabı, cümle yapıları, kullanılan dilin 

belâğî yönü en çok üzerinde durulan meselelerdendir. Kelimelerin irabı zengin 

içerikli şerhlerde diğer şerh türlerinde görülmediği kadar yoğundur. Sözünü ettiğimiz 

şerhler arasında Nevevî’de nispeten az olmakla birlikte özellikle el-Kevâkibu’d-

derârî ve Umdetu’l-kârî gibi şerhler bu izahlarla doludur. Bu şarihlerin her biri dil 

konusunda uzmanlıkları olan âlimlerdir. ‘Aynî haddizatında bu meşguliyetin temelde 

böyle bir donanımı ilzam ettiğini şerhinin hemen girişinde ifade eder. Burada Hz. 

Peygamber’in sözlerinin Arapça olduğunu vurgular. Ona göre, hakikat, mecaz, 

kinaye, sarîh, âmm, hâss, mutlak, mukayyed, mahzuf, muzmar, mantûk, mefhûm, 

iktizâ, işâret, ibâre, delâlet, tenbîh ve ima gibi çeşitli yönleriyle Arap kelamını, bunun 

yanı sıra Arapçanın nahivcilerin bütün detaylarıyla belirlediği kuralları ile dilin 

kullanımına ilişkin kurallarını bilmeyen kimse hadis ilminden uzaktır.898 ‘Aynî’nin 

bahsettiği bu ilimlerde başta kendisi olmak üzere şarihlerin yetkin olduklarını teyit 

için bu alanda verdikleri eserlere bakmak yeterlidir. Nevevî’nin Tehzîbu’l-esmâ’ 

ve’l-lügât’ı, Sekâkî’nin Miftâhu’l-ulûm’undan Îcî’nin el-Fevâidu’l-gıyâsiyye adıyla 

ihtisar ettiği meânî, bedî’ ve beyâna dair eser üzerine Kirmânî’nin yazdığı et-Tahkîk 

fî şerhi’l-fevâidi’l-gıyâsiyye adlı şerh899, ‘Aynî’nin el-Makâsıdu'n-nahviyye fî şerhi 

şevâhidi şurûhi'l-elfiyye’si900 gibi eserler sayılabileceklerin bir kaçıdır. 

Şarihlerin irabla ilgili yaptıkları tespitlere Nevevî'nin, Vefd Abdilkays 

rivayetinde901 geçen “شھر الحرام” ifadesini ele alış tarzı zikredilebilir. O, bu ifadenin 

tıpkı “ ص�ة ا¨ؤلى"  "مسجد الجامع"  ifadelerinde olduğu gibi mevsufun sıfatına izafesi 

                                                 
898 Umdetu’l-kârî, I, 33 
899 Kâtip Çelebî, Keşfu’z-zunûn, II, 1299  
900 Diğer eserlerinin listesi için bkz. Sakallı, Aynî'nin Hadis Kültüründeki Yeri, 14–15 
901 Muslim, 1/iman, 1 (I, 46) 
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olduğunu, bu şekilde bir kullanımın Kûfî dilcilere göre caiz, Basralı dilcilere göre 

caiz olmadığını ancak hepsine göre kelamda bilinen bir şeyin hazfinin mümkün 

olduğunu belirtmektedir. Buna göre söz konusu ifade “اشھر ا¨وقات الحرم” şeklinde 

takdir edilir.902 Söz konusu uygulamanın örneklerini diğer şarihlerde de görüyoruz. 

Örneğin Kirmânî, Hz. Peygamber ve sahabenin sabah namazına uyanamamalarından 

bahseden rivayetteki "لما استيقظ عمر" (Ömer uyanınca) ifadesiyle ilgili soru-cevap 

üslûbu içerisinde, “Bu cümlenin cevabı nerde dersen, onun cevabı mahzuf "كبر" 

(tekbir getirdi) cümlesidir” şeklinde bir izah getirir.903 ‘Aynî de benzeri bir 

yaklaşımı, Hz. Peygamber’in yağmurun kesilmesi için yaptığı duadan bahseden Enes 

b. Mâlik’in “Yemîn olsun, bulutların sağa sola doğru dağıldıklarını ve etraftakiler 

üzerine yağmur yağarken Medîne ahâlîsinin yağmur altında olmadıklarını 

görmüşümdür” sözüyle ilgili sergiler. Enes’in sözünde geçen "يمطرون" (üzerlerine 

yağmur yağarken) ifadesiyle etraftakilerin kastedildiğini belirttikten sonra, i’rabta, 

mahzuf bir mübtedânın haberi olduğu için mahallen merfu, aslının da "ھم يمطرون" 

şeklinde olduğunu belirtir. Ona göre bunun ‘hâl’ olması da caizdir. Bu durumda,  

‘bulutlar dağıldılar ve bu esnada çevredekilerin üzerine yağmur yağıyordu’ şeklinde 

anlaşılır.904  

Buhârî’nin bir rivayetine göre Ahzab günü hendek kazılırken Hz. 

Peygamber’in Đbn Ravâha’nın " لو¨ أنت ما اھتدينا نحن و¨ تصدقنا و¨ صلينا فأنزلن سكينة علينا   " 

(Sen olmasaydın biz doğru yolu bulamazdık. Sadaka da veremez, namaz da 

kılmazdık. Sen bizim üzerimize sekînet indir) şeklindeki beytini söylemiştir.905 Đbn 

Hacer bu beyitte geçen  "¨لو" edatıyla ilgili nakillerde bulunur. Buna göre Đbn Battâl, 

“Araplara göre bu edat, ‘bir şeyin kendinden başka bir şeyin varlığı sebebiyle 

olmamasını’ ifade eder. “  ifadesi ‘sana ulaşmam Zeyd’in ” زيد ما صرت إليكلو¨

sayesindedir” anlamına gelir. “لو¨ هللا ما اھتدينا” ifadesi de ‘hidayete ermemiz Allah 

tarafındandır” anlamına gelir” şeklinde bir açıklama yapmaktadır. Râgıb da bu 

durumda haberinin hazf edilmesinin zorunlu olduğunu, cevabıyla habere ihtiyaç 

bırakmadığını belirtir. Ona göre bu edat, “ھ�”anlamında da kullanılır ve arkasından 

bir fiil gelir, “… لو¨ أرسلت إلينا رسو¨  ”906 örneğinde olduğu gibi. Bunun bir benzeri 

                                                 
902 Minhâc, I, 182  
903 el-Kevâkibu’d-derârî, III, 224 
904 Umdetu’l-kârî, VII, 62 
905 Buhârî, 94 / temennâ, 7 (VIII, 130) 
906 20 / Tâhâ, 134 
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olan “لوما” da kullanılır. Đbn Hacer ardından Đbn Hişam’ın söz konusu edatın üç 

şekilde kullanıldığına dair izahlarını ve Ebû Ubeyd’in Garibeyn’inde ortaya koyduğu 

görüşleri nakletmektedir.907 Onun gramer odaklı yaklaşımlarının bir diğer örneği 

de, ...نسيت آية كيت و كيت: بئس ما ¨حدھم ان يقول  şeklindeki ifadenin908 şerhinde بئس  ve نعم 

ile ilgili olarak şu açıklamaları yapmasıdır:  

"el-Kurtûbî dedi ki:  بئس , نعم   ’nin kardeşidir. Birincisi zem (yermek) ikincisi ise medh 

(övmek) içindir. Đkisi de çekimsiz fiillerdir. Hem zahir hem de muzmar olan (zamir olarak 

gelen gizli) faili ref’ ederler. Fail zahir olunca genel durumlar için başına elif lam lil’cins 

gelmesi gerekmektedir. Ya da fail ikisinin içinde bulundukları şeye muzaf olmalıdır ki, 

ikisinden biriyle maruf olan şeye şamil olsun. Ayrıca failin muayyen olarak zikredilmesi 

gerekmektedir. نعم الرجل زيد, بئس الرجل عمرو  sözlerinde olduğu gibi. Eğer fail zamir olursa, 

onu açıklayan mansup bir nekire ismin gelmesi şarttır. نعم رج� زيد sözünde olduğu gibi. 

Sibeveyh’in belirttiğine göre bu hadiste geçtiği gibi, bu tefsir bazen "ما"  olarak gelir. " فنعما

"ھى  ayetinde (2/Bakara, 271) de böyledir. et-Tîbî (ö.743/1342) de hadisin metnindeki 

"ما" nın mevsuf bir nekire olduğunu,  "ان يقول" nin de zemle tahsis edilmiş olduğunu 

belirtmiştir. Yani mana “adamın söylediği şey ne kötüdür” şeklinde olmaktadır."909 

Bu açıklamaların tamamen otoritelerinden nakil olduğu açıkça 

görülmektedir. Şarihler diğer unsurlarla ilgili olduğu gibi rivayetlerde kullanılan dilin 

çözümlenmesi hususunda da kendilerinden önceki birikimden azami ölçüde 

faydalanmaktadırlar. Bu gerçeği şarihlerin Muslim'in şu rivayetiyle ilgili 

tutumlarında da görebiliriz.  

"Bir adam Rasûlullah’a (s.a.) ihramlının ne tür elbise giyebileceğini sordu. Rasûlullah 

(s.a.): ‘Ne gömlek ne sarık ne şalvar ne bornoz (başlığı kendisine bağlı cübbe, elbise) ne de 

mest giy. Yalnız pabuç bulamazsan, mest giy ve onları topuklardan aşağısını kes. Zaferân 

ya da vers sürülmüş hiç bir elbiseyi de giyme’ dedi.”910 

Nevevî bu rivayette Hz. Peygamber’e ihramlının giyebileceği elbiseler 

sorulduğu halde onun giyemeyeceği elbiseleri saymasının, âlimlerce kelamın 

güzelliği ve zenginliğinden addedildiğini söylemektedir. Çünkü ihramlının 

giyemeyeceği elbiselerin açıklanması sınırlı oldukları için daha uygundur.  Cevapta 

giyilemeyecekler sayılmış ve bunların dışındaki her ne varsa caizdir denmek 

istenmiştir.911 Đbn Hacer de bu görüşü Nevevî’den aktarmakta ardından Beydâvî’nin 

                                                 
907 Fethu’l-bârî, XIII, 223 
908 Buhârî, 66 / fedailu’l-Kur’an, 23 (VI, 109) 
909 Bkz. Fethu’l-bârî, IX, 80 
910 Muslim, 15 / Hac, 1 (I, 834) 
911 Minhâc, VIII, 73  
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izahını zikretmektedir. Beydâvî'ye göre bu şeklide cevap verilmesi aslında sorunun 

nasıl sorulması gerektiğine de işaret etmektedir. Buradaki üslup “Sana (Allah 

yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, 

yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her 

hayrı bilir”912 ayetindekiyle benzeşmektedir. Bu ayette infak edilecek şeylerle ilgili 

soruya infakta bulunulacak kimseleri saymakla cevap verilmiştir. Çünkü cevaptaki 

husus daha önemlidir.913  

‘Aynî'nin dil konusunda gayet yetkin bir âlim olduğunu söylemiştik. Bir 

önceki konuda da gördüğümüz gibi kendinden öncekileri zaman zaman eleştirdiği de 

vakidir. Onun bu alanda özel bir ilgisi olduğu anlaşılıyor. Bu kişisel ilgisinden 

olmalı, şerhinde gramer odaklı yorum önemli bir yer işgal eder. Öncekilerden 

nakillerde bulunmanın yanı sıra kendi vukufiyetini ihsas ettirecek bir dil kullandığı 

olur. Mesela "Kim Allah yolunda çift harcama yaparsa cennetin bekçileri; her bir 

kapının bekçileri onu: ‘Ey Ful, buraya gel!’ diye çağırır..” rivayetindeki ‘Ey Ful, 

buraya gel!’ "أي فل ھلم" ifadesiyle ilgili olarak şu izahı yapmaktadır: 

.kelimesi nidâ harfidir " "أي " فل " kelimesi ise " ف�ن " kelimesinin elif ve ‘nun’ hazfedilmiş 

halidir. Bu sondan birkaç harfi düşürme şeklinde olmamıştır. Bu kelime kendisinden 

bahsedilen kişinin ismine kinaye için kullanılır. Nidâda "يا فل" denir. Biz bunun kelimelerin 

sonundan birkaç harfin düşürülmesi kuralına tabi olmadığını söylüyoruz. Şayet böyle 

olsaydı "يا ف�" denirdir. "ھلم" kelimesinin manası ‘gel’ (تعال) demektir ve bunun tekili ile 

çoğulu Hicaz lügatinde aynıdır. Ehl-i Necd ise müfred, tensiye ve cem sigaları "  - ھلما  –ھلم 

  şeklinde kullanır.”914 "ھلموا

Bu şerhlerde gramer bakımından izahların ayetlerdeki kullanımlarla teyit 

edildiğine de rastlanmaktadır. Bunlardan biri ‘Aynî'nin, ويل ل�عقاب من النار 

ifadesindeki915 من harf-i cerrinin, ن ا�وثانفاجتنبوا الرجس م  (Pis putlardan kaçının…)916 

ayetinde olduğu gibi beyân için olabileceği gibi, إذا نودي للص�ة من يوم الجمعة (Cuma 

günü namaz için ezan okunduğu zaman)917 ayetindeki gibi في manasında 

olabileceğini belirtmesinde görülür.918 

                                                 
912 2 / Bakara, 180 
913 Fethu’l-bârî, III, 401–402 
914 Umdetu’l-kârî, XIV, 191 
915 Buhârî, 3 / ilim, 3 (I, 21) 
916 22 / hacc, 30 
917 62 / cuma, 9 
918 Umdetu’l-kârî, II, 14 
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Rivayetlerdeki ifadelerin anlamı her zaman gramer yoğunluklu çözümleme 

ile ortaya konulmamaktadır. Kullanılan üslûba dayalı izahlara da başvurulmaktadır. 

Söz gelimi Buhârî’deki şu rivayetin şerhinde bunu gözlemleyebiliriz: “Ebû Saîd el-

Hudrî ‘dinar dinar ile gümüş de gümüş ile (artırmaksızın) değiştirilir’ diyordu. Ebû 

Sâlih ez-Zeyyât, Ebû Saîd’e ‘Đbn Abbâs böyle söylemiyor (yani o artırmada riba 

vardır demiyor, ribayı yalnız veresiyeye hasrediyor)’ dedi. Ebû Saîd de ‘ben Đbn 

Abbâs’a kavuşup ona bunu sordum ve ribanın veresiyeye münhasır olduğunu 

Peygamber’den mi işittin yoksa bu hükmü Allah’ın Kitâb’ında mı buldun? dedim’ 

dedi. Đbn Abbâs şöyle cevap verdi: ‘Ben bunların hiçbirini de diyemem. Sizler 

Allah’ın Rasûlünü benden daha iyi bilirsiniz. Şu kadar var ki, Usâme b. Zeyd bana, 

Peygamber’in ‘riba (fazlalıkta değil) ancak veresiyede caridir’ buyurduğunu haber 

verdi’.”919  

‘Aynî ve Đbn Hacer, Usâme hadisinin sıhhatinda ittifak edildiğini ve bu 

nedenle aralarının cem’edilmesi gerektiğini söyler. Onlara göre Usâme hadisinin 

mânası şöyledir: “Şiddetli ceza ile uyarılan ve haramlığı çok büyük olan riba nesie 

(veresiye)dir. Nitekim Araplar “Şehirde Zeyd’den başka âlim yoktur” derler, oysa o 

şehirde başka âlimler de vardır. Ancak burada maksat tüm âlimleri değil, en kâmilini 

nefyetmektir.920 Kirmânî de ma’ânî ilmine dayanarak hasrın ancak muhatabın 

inancının farklı olmasına göre farklılık arzettiğini belirtir. Belki dinleyen o anda 

cinslerin dışında ribanın olduğuna inanıyordu. Onun bu inancı “riba sadece 

veresiyededir” denilerek reddedilmiştir.921 Bu yaklaşımın bir başka örneğini 

Buhârî’nin şu rivayetinin şerhinde de görmekteyiz. “Benim yanımda şu Uhud dağı 

kadar altın olup da ondan benim yanımda - borç için hazırlamakta olduğum altın 

hariç - bir dinar altın bulunduğu halde üç gün geçmesi hoşuma gitmez. Beni 

sevindiren ise, o kadar çok altını Allah’ın kullarına şöyle şöyle ve şöyle verip 

dağıtmamdır.”922 Đbn Hacer’e göre hadiste geçen üç gün ile ilgili kaydın sebebini “bu 

kadar altını dağıtmak için ancak üç günde hazırlanabileceği” şeklinde yorumlayanlar 

vardır. Đbn Hacer, bu yoruma “bir gün bir gece” ile ilgili rivayetin engel olduğunu 

söyleyerek uygun görüşün “üç günün bu miktarı dağıtmada ihtiyaç duyulan en uzun 

                                                 
919 Buhârî, 34 / buyû’, 79 (III, 31) 
920 Fethu’l-bârî, IV, 382; Umdetu’l-kârî, XI, 423 
921 el-Kevâkibu’d-derârî, X, 47 
922 Buhârî, 81/rikâk, 14 (VII, 177) 
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süre, bir günün ise mümkün olan en az süre” olduğunu belirtir.923 ‘Aynî, bu 

yorumlara karşılık olarak doğrusunun mezkur altını dağıtmayı ileri bir zamana tehir 

etmeyip hemen dağıtmaktan kinâye olduğunu ifade eder.924 

Zengin içerikli şerhlerde ifadeleri doğrudan açıklama tavrı da yoğun olarak 

görülür. Nevevî'nin Hz. Peygamber’in sadakayı teşvik edici hutbesini konu eden bir 

rivayette925 geçen "يتھلل كأنه مذھبة" ifadesini doğrudan, 'sevinç ve sürurdan parladı' 

 şeklinde açıklaması926 bunun güzel bir örneğidir. Bu açıklama (يستنير فرحا وسرورا)

diğer şerhlerdeki yaklaşımları da örneklemektedir. Kirmânî, ‘Aynî ve Đbn Hacer'in 

şerhlerinde buna benzer sayısız yaklaşımın sergilendiğini görebiliriz.927  

Şarihlerin metinlerdeki kullanılan dile yaklaşımları sarf, nahiv ve belâğatın 

imkânlarıyla sınırlı olmadığını, metin dışı bilgilere de başvurduklarını belirtmemiz 

gerekir. Bununla birlikte zengin içerikli şerhlerde dilin gramer yapısı dikkate alınarak 

anlama çabası önemli bir yer tutmaktadır. Bu şerhlerden özellikle Kirmânî ve 

‘Aynî’ye ait olanlarında daha yoğundur. ‘Aynî’nin bu işi zaman zaman neredeyse 

salt entelektüel bir faaliyet haline soktuğu görülebilmektedir. Şarihlerin bu 

değerlendirmelerinde ayetlerdeki kullanımlara işaret ettiklerine sıkça 

rastlanmaktadır. 

Şerhlerde gramer bakımından çözümlemeler yapmanın yanı sıra cümlelerin 

doğrudan izah edildiği, üslûbun dikkate alındığı yaklaşımlar da mevcuttur. 

Klasik dönemde şerhlerinde yoğun olarak gördüğümüz bu uygulama artık 

rivayet malzemesinin bizzat kendisinin de meşguliyet alanı haline geldiğinin önemli 

işaretlerindendir. Burada metnin, başka bir anlama ulaşmada aracı kılınmasının yanı 

sıra bizzat kendisinin de inceleme konusu yapıldığı görülmektedir. 

 

3. Metin Đçi ve Dışı Bilgilerden Yararlanma 

Metin tahlilini sadece metindeki ifadelere dayalı olarak yapma işleminin 

şerhlerde daha yoğun olduğu söylenebilir.  Metnin genel bağlamına ya da sebeb-i 

                                                 
923 Fethu’l-bârî, XI, 270 
924 Umdetu’l-kârî, XXIII, 80–81 
925 Muslim, 12/zekât, 20 (I, 705) 
926 Minhâc, IV, 373 
927 Bkz. el-Kevâkibu’d-derârî, III, 5; Fethu’l-bârî, IX, 578; Umdetu’l-kârî, XIII, 65 
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vurûd928 gibi özel bağlamına dayalı yapılan değerlendirmeler zengin içerikli 

şerhlerde, diğerlerine göre daha fazla olsa da, sadece metin içi bilgilerden yararlanma 

eğiliminin onlarda da ağır bastığı söylenebilir. Đlk dönem şerhlerinde metin dışı 

bilglilere müracatın az oluşu, daha önceki dönemlerde meselelerin özel şartlarına irca 

edilip bir sonuca bağlanmasıyla ilgili bir durumdur. Fıkhî yaklaşım çerçevesinde de 

müşahede edilen bu durum klasik dönemde biraz tersine dönmüş gibidir.  

Nevevî’nin, Vefd Abdilkays hadisinin şerhinde sergilediği yaklaşım metnin 

anlaşılmasında harici bilgilere başvurmayı örneklemektedir. Hz Peygamber’e gelerek 

Đslam hakkında sorular soran kabilenin daha önce Đslam’la şereflenmelerini Nevevî 

şöyle anlatır: “Benû Ganem b. Vedî’a’dan Munkız b. Hayyan adında biri, cahiliye 

döneminde Medine ile ticarî münasebetlere sahipti. Medine’ye gelişlerinin birinde 

Hz. Peygamberle karşılaştı. Hz. Peygamber ona kendisi ve kabilesiyle ilgili sorular 

sordu. Kavminin ileri gelenlerinin ismini sayarak ne halde olduklarını öğrenmek 

istedi. Hz. Peygamber’in bu alakası üzerine Munkız Müslüman oldu. Fatiha ve Alak 

surelerini öğrenerek Medine’den ayrıldı. Hz. Peygamber, Abdulkays kabilelerine bir 

mektup gönderdi. Munkız dönüşte mektubu günlerce gizledi. Ancak Munkız’ın 

yaşayışındaki değişme, ibadetleri hanımının dikkatini çekmiş ve hanımı bu durumu 

yadırgamıştı. Bir ara mektup eline geçti. Bu hanım el-Eşecc’in kızı idi. Kız babasına 

giderek durumu anlattı. “Kocam Medine’den döneli tuhaf davranıyor. Ellerini 

ayaklarını yıkıyor - kıbleyi kastederek- şu tarafa yöneliyor bazen belini büküyor 

bazen yere kapanıyor. Geleliden beri hep böyle yapar oldu.” Babası Munkız ile 

buluştu. Durumu konuştular. Munkız el-Eşecc’i ikna etti. O da Müslüman oldu. El-

Eşec, kabilesine mektubu okudu sonra onlar da Müslüman olup Rasûlullah’a 

geldiler.”929 Nevevî’inin Vefd Abdillkays rivayetinin arka planına ilişkin anlattığı bu 

olay şerhinde sık rastladığımız örneklerden değildir. Onun şerhinde nadir görülen bu 

değerlendirme, metin dışı bilgilerden yararlanma yöntemini göstermesi bakımından 

önemlidir.  

Hayber ganimetlerinden Ca’fer b. Ebî Tâlib’e savaşa katılmadığı halde Hz. 

Peygamber’in pay vermesiyle ilgili olarak ‘Aynî’nin değerlendirmeleri de, metin 

                                                 
928 Bu konuda ilk eser Suyûtî’ye (849/911) ait görünmektedir. Sonrasında en hacimli çalışma h. 
1120’de Đbn Hamza tarafından yazılmıştır. 1982’de el-Beyân ve’t-ta’rif fî esbâb-ı vurûdi’l-hadîs 
adıyla Beyrut’ta basılmıştır. 
929  Minhâc, I, 181 



210 
 

tahlilinde metin dışı bilgilere başvurma yönteminin bir örneğidir. Buhârî’nin 

“Ganimet savaşa katılana verilir”930 şeklindeki babı vesilesiyle, Hz. Peygamber’e ait 

uygulamanın ganimet esaslarıyla çelişik göründüğüne işaret eden ‘Aynî, bu durumu 

şöyle izah eder: 

“Hz. Peygamber bunu Đslam’ın ilk devirlerinde, sahabenin şiddetli ihtiyacından dolayı 

yapmıştır. Özellikle muhacirler ensârın tarım ve hayvancılıktan elde ettikleri gelirlerle 

geçiniyorlardı. Dolayısıyla bu durum ensârı da geçim sıkıntısına sokuyordu. Muhacirler 

onların çektikleri bu sıkıntıları bildiklerinden bu duruma canları sıkılıyordu. Allah 

Hayber’in fethini nasip edince Hz. Peygamber muhacirlere hisse verdi. ensâra da kendi 

gelirlerini teslim etti.”931  

Metin tahlilinde metin dışı bilgilerden yardım alma yönteminin bir örneği de 

Đbn Hacer’in niyet hadisi diye meşhur olan şu rivayeti izahında görülmektedir. “Ameller 

ancak niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği ne ise, eline geçecek olan şey ancak 

odur. Artık her kim nail olacağı bir dünya (malı) veya nikâh edeceği bir kadından 

dolayı hicret etmiş ise, onun hicreti, hicret etmiş olduğu şeyedir.” 932 Đbn Hacer’e göre 

bu rivayet, tarihsel-toplumsal bağlama dair şu bilgiler ışığında değerlendirilmelidir: 

"Đslam öncesi Araplar mevla olanı Arapla evlendirmezlerdi. Evlilikte nesep 

bakımından denklik ararlardı. Đslam gelince bu ölçüyü kaldırdı. Böyle olunca da pek 

çok insan Medine'ye evlenmek için hicret etti. Đşte bu hadis Medine'ye evlenmek için 

hicret eden insanlardan biri olan Ümmü Kays hakkında söylenmiştir.”933 

“Ben, bir aylık mesafedeki düşmanların gönüllerine korku salmak suretiyle 

yardım olundum”934 rivayetine ilişkin yorumlarda da aynı yöntemin 

sergilenmektedir. Hem Đbn Hacer hem de ‘Aynî, rivayette bir aylık mesafenin 

belirlenmesini, Hz. Peygamber’le etrafındaki Şam, Irak, Yemen, Mısır gibi büyük 

şehirlerin arasının bundan daha çok olmamasına bağlarlar.935 

Zengin içerikli şerhlerdeki, metni metin dışı bilgilere bağlı olarak izah etme 

örnekleri çoğaltılabilir. Ancak bu şerhlerde metin içi bilgilerle yetinme eğiliminin 

ağırlıkta olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin Đbn Hacer’in,  غفار غفر هللا لھا وأسلم

"سالمھا هللا وعصية عصت هللا ورسوله   (Allah Gıfâr’ı bağışladı. Eslem’i selâmete erdirdi. 

                                                 
930 Buhârî, 57/humus, 9 (IV, 41) 
931 Umdetu’l-kârî, XV, 61 
932 Buhârî, 1/bedu’l-vahy, 1 (I, 2) 
933 Fethu’l-bârî, I, 17 
934 Buhârî, 56/cihâd, 122 (IV, 12) 
935 Fethu’l-bârî, VI, 128; Umdetu’l-kârî, XIV, 326 
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Usayye ise Allah ve Rasûlüne âsi oldu)936 şeklindeki rivayetle ilgili olarak “ فار غفر غ

 ,ifadesinin haber olduğunu ve duanın kastedildiğini belirttikten sonra, bunun ”هللا لھا

Gıfâr’ın halinden verilen haber de olabileceğini zaten sözün son kısmındaki ‘Usayye 

ise Allah ve Rasûlüne âsi oldu’ şeklindeki haber nitelikli ifadenin de bunu teyit 

ettiğini belirtir.937 Đbn Hacer’in metin içi bilgilerden yararlanma uygulamasının diğer 

bir örneği, Hz. Peygamber'in Arafat'tan Müzdelife'ye giderken yolda namaz 

kılmadığı halde abdest (الوضوء)  almasından938 bahseden ifadeyi izah edişinde 

görülür. Đbn Hacer, ifadede geçen (الوضوء) kelimesini istinca' şeklinde anlayan 

görüşün yanlışlığını, "الوضوء" kelimesinden önce yer alan, "(sünnetlerini) 

önemsemeden" "لم يسبغ" ifadesine dikkat çekmek suretiyle ortaya koymaktadır.939 

Bu örneklerde görüldüğü gibi Đbn Hacer rivayette yer alan bir ifadenin 

anlamını, diğer ifadelerle arasındaki anlam ilişkisine dayalı olarak tespit etmektedir. 

Bu değerlendirme şeklinde, metnin anlamı tamamen metnin sınırları içerisinde tespit 

edilmeye çalışılmaktadır.  

Bir rivayetin şerhinde kimi zaman iki türlü yaklaşımın da sergilendiği 

görülebilir. Bunlardan biri Đbn Hacer’in, Sa’d b. Ebî Vakkas’ın “Nebî (a.s.)’ın 

Abdullah b. Selâm dışında yeryüzünde gezen biri için, “O cennet ehlindendir” 

dediğini duymadım"940 sözüne ilişkin yorumudur. Đbn Hacer, Sa'd b. Ebî Vakkas'ın 

bu sözü cennetle müjdelenenlerin ölümünden sonra söylediğini ifade etmekte ve bu 

düşüncesini, “çünkü Abdullah b. Selâm’la birlikte –Sa’d ve Sa’îd’in dışında kimse 

kalmamıştı” ifadesiyle gerekçelendirmektedir. Düşüncesini ayrıca, aynı rivayetteki 

“yeryüzünde gezen” (يمشي في ا�رض) ifadesine dayandırmaktadır. Đbn Hacer’in bu 

ifadelerinden, cennetle müjdelenenlerden geriye, bahsettiği üç sahabinin kaldığı 

anlaşılmaktadır. Görülüyor ki, Đbn Hacer bunlardan da geriye Sa’d b. Ebî Vakkas’ın 

kaldığını düşünmektedir. Sa’d’ın kendisinin müjdelendiğini göz ardı edici görünen 

ifadesini de, kendini tezkiyeden kaçınmasına bağlamaktadır.941 

                                                 
936 Buhârî, 61 / menâkıb, 6 (IV, 157) 
937 Fethu’l-bârî, VI, 544 
938 Buhârî, 4 / vudû'u’, 6 (I, 44) 
939 Fethu’l-bârî, I, 240 
940 Buhârî, 63 / menâkıbu’l-ensâr, 49 (IV, 229) 
941 Fethu’l-bârî, VII, 129–130 
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Aynı rivayeti şarihlerin farklı yöntemlerle ele aldıkları da vakidir.  Mesela, 

Akabe bey’atında sadece yasakların zikredilmesinin942 nedenini araştıran Đbn Hacer 

şu açıklamayı yapar: “Menedilen şeylerden kaçınmak, emredilen fiilleri yapmaktan 

daha kolaydır. Zira mefsedetten kaçınmak, mesâlihi celbe mukaddemdir. Kötülükleri 

terk etmek, faziletlerle süslenmekten önce gelir.”943 Đbn Hacer’in metin dışı bir 

bilgiye dayalı bir yorum yaptığı görülmektedir. Ancak onun bu yorumunun metnin 

sunduğu imkânlarla sıkı ilişkilidir. Đbn Hacer’in bu yorumuna karşılık ‘Aynî, sadece 

yasakların zikredilmesinin sebebini, bey’atın bi’setin fiiller (emirler) henüz teşriî 

kılınmadığı ilk yıllarında yapılmış olmasıyla açıklar.944 ‘Aynî’nin bu izahı, tamamen 

metin dışı bir bilgiye dayanmaktadır. 

Metin içi bilgilerle yetinme, yorumların artık yerleşik sayılabilecek 

anlayışlar üzerinden yapılmasıyla yakından ilişkilidir. Zengin içerikli şerhlerde metin 

içi bilgilerle yetinme eğiliminin baskın oluşu da bu bakımdan tabidir. Ancak zengin 

içerikli şerhlerde metin dışı bilgilere başvurma örneklerinin bulunması hatta bu 

şerhlerde erken dönem şerhlerine göre daha fazla yer alması, onların, fazla malumat 

ihtiva etme ve aktarma arzuları ile ilgilidir. Fazla miktarda malumat aktarmak, ilmî 

mirası tevarüs ettirme anlamı da taşıyordu ki bu da şerhler için önemli bir meziyet 

olarak addediliyordu.  

Zengin içerikli şerhlerde, metnin anlamını tespit işleminde, metin içi 

bilgilere dayalı olarak ihtimaller sıralanırken kimi zaman bu yöntemin yanı sıra, 

rivayette anlatılanın özel ya da genel bağlamına da işaret edilmektedir. Mesela Hafsa 

bint Sirin’in şu rivayeti şarihlerin sözü edilen uygulamalarını örneklemektedir. “Biz 

genç kızlarımızı bayram gününde namaz yerine çıkmalarından menederdik. Basra’ya 

bir kadın geldi ve Halef oğulları kasrına indi. Ben de o kadının yanına geldim. O 

kadın, kız kardeşinin kocasının Peygamber ile birlikte on iki gazvede bulunduğunu, 

kız kardeşinin de bizzat bunlardan altı gazvede kocasıyla birlikte bulunduğunu 

söyledi. Ardından kız kardeşinin ‘biz hastalara bakıyor ve yaralıları tedavi 

ediyorduk’ dediğini nakletti. Sonra şöyle devam ederek: ‘Kız kardeşim: Ya 

Rasûlallah! Herhangi birimizin cilbabı, yani örtünecek dış elbisesi olmazsa namaza 

çıkmamasında bir beis var mı?’ diye sormuş. Rasûlullah da ‘diğer bir kadın arkadaşı 

                                                 
942 Buhârî, 2 / iman, 11 (I, 10) 
943  Fethu’l-bârî, I, 65 
944 Umdetu’l-kârî, I, 259 
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kendi cilbablarından birini ona giydirsin de bu kadın hayır meclislerinde ve 

mü’minlerin duasında hazır bulunsun’ buyurmuş, dedi.”945 ‘Aynî’nin naklettiğine 

göre Đbn Battâl, hadiste kadınların bayram namazına çıkmalarının vurgulanmasının 

söz kosusu olduğunu belirtir. Çünkü bunu, cilbabı olmayan kadınlara emrettiğinde, 

cilbabı olanlara emretmesi daha evladır. Ebû Hanîfe ise, kadınların bulunmaları 

lazım gelen yerlerinin evleri olduğu ve namaza çıkmamaları gerektiği görüşündedir. 

Tahâvî de Ebû Hanîfe’yi onaylayarak şunları söyler: “Bu emrin müslümanların az 

olduğu Đslâm’ın ilk yıllarında vuku bulması muhtemeldir. Kadınların namaza 

gelmesiyle çoğalarak düşmanı korkutmak kastedilmiştir. Bugün ise buna ihtiyaç 

yoktur”. Kirmânî, Tahâvî’yi eleştirerek “bunun doğru olmadığını, neshin ancak kesin 

bir bilgiyle gerçekleşebileceğini, ayrıca kadınlarla korkutmanın hâsıl olamayacağını 

ve bu sebeple onlara cihadın gerekmediğini” belirtir946. ‘Aynî ise, bunlara cevap 

olarak “kadınların kahir ekseriyet olunca düşmanın onların çokluğundan 

korkabileceğini, hatta kadınlar arasında kalben harpte sebat edemeyen erkeklerden 

daha kuvvetli kimselerin bulunduğunu, ayrıca genel seferberlik durumunda kadınlara 

da cihadın gerektiğini” ifade eder.947 Đbn Hacer de bu tartışmaları aynen nakleder, 

Kirmânî’nin görüşlerine katıldığını belirtir ve sonuç olarak şunu söyler: “Evla olan 

bunu kadınlar içinde fitnesinden emin olunan kimselere tahsis etmektir”.948 

Zengin içerikli şerhlerde metin dışı bilgilere dayalı metin tahlili, ilk dönem 

şerhlerine göre daha fazla yapılmaktadır. Bu yöntemin, daha geç dönemde 

yazılmalarına rağmen zengin içerikli şerhlerde önceki şerhlere göre daha yoğun 

olması, elde edilebilen bütün bilgileri nakletme arzusuyla yakından alakalıdır. Aksi 

takdirde bu, yerleşik anlayışlar üzerinden değerlendirmeler yapan ilk dönem hadis 

şerhlerinin ardından beklenmeyen bir durum olurdu. Bütün bunlarla birlikte 

diğerlerinde olduğu gibi zengin içerikli şerhlerde de metin içi bilgilerden yararlanma 

yönteminin ağırlıkta olduğu söylenebilir. 

 

4. Üslup ve Muhteva Benzerliğinden Yararlanma 

 

                                                 
945 Buhârî, 13/ideyn, 20 (II, 9) 
946 el-Kevâkibu’d-derârî, VI, 83 
947 Umdetu’l-kârî, VI, 438  
948 Fethu’l-bârî, II, 470–471 
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Rivayet metinlerinin tahlilinde başvurulan önemli bir yöntem de ayetlerle, 

diğer rivayetlerle ve Arap şiirleriyle istişhâdda bulunmadır. Zengin içerikli şerhlerde 

çok sık başvurulan bu yöntem metin dışı bilgilerden yararlanma usulü içerisinde de 

mütala edilebilir.  Hem üslup hem de muhteva benzerliğinden yararlanma esasına 

dayalı bu yöntem, ayet-hadis, hadis-hadis bütünlüğü anlayışını işaret etmesinin yanı 

sıra rivayetlerin Arap kültür dünyasıyla da ortak anlam havzasına sahip olduklarını 

varsaymaktadır.  

Üslup benzerliğine dayalı değerlendirme, dilin kullanımı açısından bir 

inceleme, içerikle ilgili bir işlemdir. Kısacası üslup benzerliğine dayalı istişhâd, 

metinde kullanılan üslubun yansıttığı anlamın belirlenmesine yöneliktir. 

 

a. Ayetle Đstişhâd 

 

         Zengin içerikli şerhlerde ayetle gerek üslup ve gerekse muhteva benzerliği 

bakımından istişhâdda bulunma örneklerinin ilk döneme göre az olduğu gözlerden 

kaçmamaktadır. Bu uygulama içerisinde muhteva benzerliğini esas alan 

değerlendirmeler uslup benzerliğini esas alan değerlendirmelerden daha fazladır. 

Üslup benzerliğini esas alan değerlendirmelerden birine Đbn Hacer'in "Allah şekil 

yapana, yaptığı şeye ruh verene kadar azap eder" 949)حتي تنفخ الروح(  ifadesini izah 

edişi örnek olarak zikredilebilir. Şarih bu ifadedeki حتي kelimesinin, تي يلج الجمل في ح

 kelimesi ile حتي 950 ayetinde geçen("…deve iğne deliğinden geçene kadar)  سم الخياط

aynı anlamda kullanıldığını söyler.951 Aynı şarihin “Benim aleyhime (على) yalan 

söylemeyiniz. Benim adıma yalan söyleyen kimse cehenneme girsin!”952 rivayetini 

şerh ederken ayette kullanılan üsluba atıfta bulunduğunu görmekteyiz. Bununla ilgili 

olarak Đbn Hacer “aleyhime” ifadesinin mefhum-u muhalifi olmadığını söyler. Çünkü 

ona göre Hz. Peygamber, yalan söylemekten mutlak olarak nehyettiği için lehine 

yalan söylenilmesi düşünülemez. Bu rivayetteki üslup, “Kat kat riba yemeyin”953 ve 

“Açlık korkusundan evlatlarınızı öldürmeyin”954 ayetlerindeki gibidir. Bu ayetlerde 

                                                 
949 Ebû Dâvûd, 40 / edeb, 88 (V, 285) 
950   7 / A'râf, 40 
951 Fethu’l-bârî, X, 394 
952 Buhârî, 3 / ilim, 38 (I, 35) 
953 3 / Âl-i Đmrân, 130 
954 17 / Đsrâ, 31. 
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az riba yenilmesi ve bir başka sebepten çocukların öldürülebileceği 

kastedilmemektedir. Bu ifadedeki amaç hükmün kapsamını sınırlamak değil, riba kat 

kat yenildiği ve çocuklar açlık korkusundan öldürüldüğü için, insanları bundan 

sakındırmaya yönelik emri kuvvetlendirmektir.955  

Rivayetlerin içerik tahlilinde ayetlerden yararlanma uygulamasının 

örneklerini göstermek mümkündür. Mesela Nevevî, “Ben Mekke'de bir taş bilirim. 

Peygamber olarak gönderilmeden önce bana selâm veriyordu. Ben onu şimdi de pek 

âlâ biliyorum”956 rivayetini şerh ederken bazı ayetlere işaret etmektedir. Nevevî 

bunun Hz. Peygamber’in mucizesini ve aynı zaman da bazı cansızların temyiz 

kabiliyetine sahip olduğunu ispat ettiğini belirttikten sonra bu çıkarımını şu ayetlerle 

teyit eder.957 “…taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı 

yuvarlanır.”958 “Hiç bir şey yok ki, onu hamd ile tesbih etmesin.”959 Aynı usule tabi 

olan bu örneklerden bir başkasına, ‘Aynî'nin, Hz. Peygamber'in oğlu Đbrahim'in 

ölümünü anlatan rivayeti şerh edişinde tanık olmaktayız. Sözü edilen rivayet göre, 

Đbrahim'in öldüğü gün güneş tutulmuş ve bu tesadüften dolayı bazıları yanlış 

düşüncelere kapılmışlardır. Bunun üzerine Hz. Peygamber: "Güneş ve ay insanlardan 

birinin ölümünden dolayı tutulmazlar. Bunlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir…" 

buyurmaktadır. ‘Aynî bu ifadeyi (يتانÓا) kelimesinden hareketle "Allah'ın 

vahdaniyetine ve kudretinin büyüklüğüne delalet eden iki ayet veya kullarını O'nun 

azabından ve haşmetinden korkutan iki ayettir" şeklinde açılamakta ve bu izahını da 

"…Hâlbuki biz ayetleri (mucizeleri) yalnız korkutmak için göndeririz"960 ayetiyle de 

teyit etmektedir.961 Onun bahse konu uygulamasının örneklerinden biri de zaruret 

olmadan aileden uzak kalmanın kerâhiyetine ilişkin zikrettiği bir rivayetin izahında 

ayetle istişhâdıdır. Onun zikrettiği rivayette Hz. Peygamber "Sefere çıkmak azaptan 

bir parçadır. Çünkü bu durum, sizi yemeden içmeden ve uykudan alıkoyar. 

Yolculukta ihtiyacını tamamlayınca ailenize dönmekte acele edin"962 buyurmaktadır. 

‘Aynî bu rivayetin izahında, öncesinde yaptığı bir takım açıklamalardan sonra 

                                                 
955 Fethu’l-bârî, I, 200 
956 Muslim, 43 / fedâil, 1 (II, 1782) 
957  Minhâc, XV, 36 
958  2 / Bakara, 74 
959  17 / Đsrâ, 44 
960  7 / Đsrâ, 59 
961  Umdetu’l-kârî, VII, 98 
962  Buhârî, 26/umre, 19 (II, 205) 
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Arapların, ailesi içinde bulunan adamı emîre benzettiğini söylemekte ve ardından 

"Sizi melikler kıldı"963 ayetinin muhtevasına bir evi ve hizmetçisi olan herkesin 

girdiğini eklemektedir.964 Benzer bir uygulamayı Đbn Hacer de, "Doğrusu Allah 

ruhlarınızı kabzeder"965 ifadesinin şerhinde ortaya koymaktadır. Buhârî ve diğer pek 

çok müellifin rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber ve sahabe bir sefer dönüşünde 

sabah namazına uyanamamışlar ve sahabe namazı kaçırmaktan dolayı ciddi biçimde 

kaygılanmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber onlara bu sözü söylemiştir. Đbn Hacer 

bu sözü "Allah, öleceklerin ölümleri anında, ölmeyeceklerin de uykuları esnasında 

ruhlarını alır"966 ayetinin muhtevasıyla açıklar.967 

Zengin içerikli şerhlerde üslup ve içerik benzerliği bakımından ayetle 

istişhâdda bulunmanın, özellikle fikhî şerhlere göre az yoğunlukta olduğunu 

belirtmeliyiz.968 Müellifin tercemede ya da başka bir vesileyle zikrettiği ayetlerle 

ilgili izahları elbette bunun dışındadır. Tercemede ya da doğrudan ayet zikretmek 

Buhârî’nin bir özelliği olduğu için bahsedilen değerlendirmenin Đbn Hacer ve ‘Aynî 

için de geçerli olduğunu söylemeye gerek yoktur.  

Zengin içerikli şerhlerde yer alan özellikle Minhâc’da göze çarpan ayetlerin 

pek çoğunun gramerle ilgili olarak delil getirildiği görülecektir. Bununla birlikte 

Nevevî’nin ayet kullanımının ‘Aynî ve Đbn Hacer’e göre daha fazla olduğu, bu 

açıdan ilk dönem şerhlerine benzediği vurgulanmalıdır. Zaten Nevevî şerhinde Kâdî 

Đyâz’ın Đkmâl’ine çok sık müracaat etmektedir. 

Uslup ve Đçerik benzerliğinden yararlanma yönteminde en fazla diğer 

rivayetlerle olan benzerlik dikkate alınmaktadır.  

 

b. Hadisle Đstişhâd  

Rivayet metinlerinin hem uslup hem de içerik olarak en çok birbirlerine 

benzemeleri, rivayet metinlerinin tahlilinde hadisle istişhâdı en sık başvurulan 

yöntem haline getirmiştir. Mesela Nevevî, "Allah Đsmâîloğulları arasından Kinâne'yi 

seçti, Kinâne'den Kureyş'i seçti, Kureyş'ten de Benû Hâşim'i seçti, beni de Benû 

                                                 
963 5/Mâide, 20 
964 Umdetu’l-kârî, X, 195 
965  Buhârî, 9/mevâkîtu’s-salât, 35 (I, 147) 
966  39/Zümer, 42 
967  Fethu’l-bârî, II, 67 
968  Aynî ile ilgili olarak aynı tespit için bkz. Sakallı, a.g.e., 168  
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Hâşim'den seçmiştir”969 rivayetiyle ilgili yaklaşımında bunun örneklerinden birini 

sergiler. Ashablarının, bu hadisle Kureyş 'den olmayan Arabların Kureyş kabilesine 

denk olmadıklarına, Benû Haşim'den olmayan Kureyşliler'in de Benû Hâşim'e denk 

sayılamayacaklarına, ayrıca Benû Muttalib ile Benû Hâşim'in bir kabile oldukları 

sonucuna ulaştıklarını söyler. Nevevî bunun ardından da sahih bir hadiste sarahaten 

bildirildiğini belirtir.970 "Harp hiledir"971 rivayetini ele alırken de yalanın üç yerde 

caiz olduğunu bildiren rivayete işaretle bunlardan birinin de harp olduğunu 

hatırlatır.972 Aynı rivayeti973 şerh ederken Đbn Hacer, üslûp benzerliğinden dolayı 

“Hac Arafat’tır” rivayetiyle istişhâdda bulunmaktadır.974  

Benzer uygulamalardan birine şu örnekte de tanık oluyoruz. Buhârî’nin, 

“Rikazda beşte bir vardır” şeklindeki tercemesinin altında Mâlik ve Şâfiî’den rikazın 

cahiliye devrinde yere gömülen hazinelerden olduğu, “bazı insanlar”dan ise madenin 

de cahiliye defineleri gibi rikaz olduğu nakledilmektedir. Ayrıca Buhârî, Hz. 

Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Hayvan(ın cinayet ve zararı) 

hederdir. Kuyu (zararı da) hederdir. Maden (zararı da) da hederdir (yani tazminleri 

gerekmez). Rikazda beşte bir vergi vardır”.975 Đbn Hacer’e göre Ebû Hanîfe, madenin 

rikaz gibi olduğu görüşünde olup Arapların şu sözüyle ihticâc etmiştir: “Kişi gömülü 

bir şeye isabet ettiğinde أركز الرجل denilir.” Cumhurun delili ise hadiste görüldüğü 

gibi Hz. Peygamber’in maden ve rikazı vav atıf harfiyle ayırmasıdır.976 ‘Aynî ise 

bunlara karşılık diğer rivayetle istişhâd ederek rikazın maden olduğu şeklindeki 

görüşünü desteklemeye çalışır. Onun bu husustaki ifadeleri şöyledir: “Beyhakî 

Ma’rifetü’s-sunen adlı eserinde Ebû Hureyre’den Hz. Peygamber’in ‘rikaz arzda 

biten altındır’ ve yine ‘rikaz arz yaratıldığı gün Allah’ın arzda yarattığı altındır’ 

buyurduğunu nakletmiştir.977 Bu rivayet rikazın maden olduğunu yüksek bir sesle 

ilan ediyor.”978  

                                                 
969  Muslim, 43 / Fedâil, 1 (II, 1782) 
970  Minhâc, XV, 36 
971 Muslim, 32/cihâd ve's-siyer, 5 (II, 1361) 
972 Minhâc, XII, 45 
973 Buhârî, 56/cihâd ve's-siyer, 157 (IV, 24) 
974 Fethu’l-bârî, VI, 158 
975 Buhârî, 24/zekât, 66 (II, 137) 
976 Fethu’l-bârî, III, 364–365 
977 Bkz. Beyhakî, Ma’rifetu’s-sunen ve’l-âsâr, thk. Seyyid Kesrevî Hasen, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, I. 
baskı, 1422/2001,  III, 308 
978 Umdetu’l-kârî, IX, 147 
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Muhteva benzerliğine dayalı bu değerlendirmelerin Đbn Hacer'de de aynı 

şekilde mevcut olduğu görülür. Mesela o, Hz. Peygamber'in kendi beş isminden 

bahsettiği rivayette979 geçen "(ismim) el-Hâşir'dir ki, insanlar benden sonra 

haşrolunurlar" ) شر الذي يحشر الناس علي قدميالحا(  ifadesini yorumu bunun güzel bir 

örneğidir. Ona göre bu ifade, Hz. Peygamber'in haşredilecek ilk insan olacağı ve 

diğer insanların onun ardından haşrolunacağı manasına gelmektedir. Nitekim başka 

bir rivayette "Ben yerden çıkacak ilk kişiyim" buyrulmaktadır."980  

Uslup ve muhteva benzerliğinden yararlanmayı esas alan bu uygulamanın 

örneklerini çoğaltmak mümkündür. Muhtelif şerhlerde gördüğümüz bu yöntem haddi 

zatında aynı usullere tabidir. 

 

c. Arap Şiiriyle Đstişhâd 

Rivayetlerin şerhinde şiirlerin benzer üslup ve muhtevasından yararlanma, 

ilk dönem fıkhî şerhlerinde özellikle de Endülüs şerhlerinde fazlaca görülmektedir. 

Bu şerhlerdeki uygulama yoğunluğu göz önünde tutulduğunda zengin içerikli 

şerhlerde şiir kullanımının az olduğu söylenebilir. Şiire müracaat ‘Aynî ve Đbn 

Hacer’in şerhlerinde az da olsa görülmesine karşılık, Nevevî’nin Minhâc’ı bundan 

fazlasıyla mahrumdur.  

‘Aynî ve Đbn Hacer’in “Rasûlullah’ın Medine’deki mescidinde kılınan 

cumadan sonra kılınan ilk cuma namazı Bahreyn’de bulunan Cuvâsa’da Abdulkays 

mescidindedir”981 şeklindeki Đbn Abbâs’ın sözüne ilişkin değerlendirmelerinde Arap 

şiiriyle istişhâdın bir örneği mevcuttur. Bu sözle ilgili olarak Đbn Hacer, bu rivayetin 

dışında başka rivayetlerde “Bahreyn köylerinden bir köy” ve “Abdulkays kabilesinin 

köylerinden” şeklinde ifadelerin geçtiğini nakleder. Buna dayanarak köylerde 

cumanın caiz olduğunu söyler.982 Buna karşılık ‘Aynî ‘Cuvâsa’nın köy olduğunu 

kabul etmiyoruz. Bilakis o, Bekrî ve başkalarının rivayet ettiği gibi şehirdir. Hatta 

orada bin kişinin üzerinde insanın oturduğu söylenmiştir’ dedikten sonra Đmriu’l-

Kays’ın şu şiirine işaret eder.  

 "ورحنا كأنا من جواثي عشية                 نعالي النعاج بين عدل ومحقب"

                                                 
979 Buhârî, 61 / menâkıb, 17 (IV, 162) 
980 Fethu’l-bârî, VI, 557 
981 Buhârî, 11 / cuma, 11 (I, 215 ) 
982 Fethu’l-bârî, II, 381 
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‘Aynî bu şiiriyle Đmriu’l-Kays’ın sanki ‘biz mallarının çokluğundan dolayı 

Cuvâsa’nın tüccarlarıyız’ demek istediğini, Cuvâsa’nın tüccarlarının mallarının 

çokluğunu işaret ettiğini belirtmektedir. Ardından da “Malların çokluğu genellikle 

tüccarların çokluğuna, tüccarların çokluğu da Cuvâsa’nın kesinlikle şehir olduğuna 

delalet eder. Çünkü normal olan köylerde tüccarların çok olmamasıdır” şeklinde 

görüşüne uygun çıkarımda bulur.”983 Bu tartışmanın temelinde Cuma namazının 

nerelerde kılınabileceği tartışması olduğu malumdur. ‘Aynî’nin, rivayetlerde köy 

olarak isimlendirilen bir yerleşim biriminin gerçek durumunu tespit etmede şiire de 

başvurduğunu görüyoruz.  

Şiirlerin Arap adetleriyle ilgili bilgiler barındırmalarından ötürü şarihlerin 

bilgi vasıtaları arasında yerlerini almıştır. Elbette şiirlerin kullanılma yoğunluğu 

şarihin ilgi alanıyla doğrudan ilişkilidir. Kimi zaman da şiir olarak değil, ama o 

dönem Arabının adetlerine işaretle rivayetlerin anlamı tespit edilmeye çalışılır. 

Bunun örneklerinden birini Đbn Hacer, “Ahdini bozan bir kişi için kıyamet gününde 

bir bayrak dikilir”984 rivayetini değerlendirirken sergiler. Şarih Kurtûbî’nin ağzından 

şunları nakleder: “Bu hitaptaki durum Arapların yaptıklarına benzemektedir. Zira 

onlar ahde vefa için beyaz bir bayrak, vefasızlık için de kınansın diye siyah bir 

bayrak dikiyorlardı.”985  

Yukarıda söylendiği gibi şerhlerde yer alan bu değerlendirmeler ayet-hadis, 

hadis-hadis bütünlüğü anlayışına dayalı olarak ortaya çıkmaktadır. Şiirlere ve Arap 

kültüründeki öğelere dayalı olarak anlama çabası da, rivayetlerin varit olduğu 

dönemin kültürü içerisinde şekillendiği düşüncesine işaret etmektedir.  

Zengin içerikli şerhlerin yazıldığı klasik dönemde ayetlerle istişhâd yöntemi 

ilk dönem fıkhî şerhlere göre daha az kullanılmaktadır. Esasen zengin içerikli 

şerhlerde ayetlerle istişhâd, üslup ve muhteva benzerliği bakımından az olsa da, 

gramer izahlarında ya da kelimelerin okunuşu gibi değerlendirmelerde daha sık 

görülür. 

Ayetlerin üslup ve muhteva benzerliğinden yararlanma şeklindeki 

uygulamanın, bu şerhlerde, ilk döneme göre daha az bulunması ve buna karşılık 

rivayetlerle istişhâdın daha fazla yer alması, artık şerh literatürünün daha fazla 

                                                 
983 Umdetu’l-kârî, VI, 270 
984 Buhârî, 58 / cizye, 22 (IV, 71 ) 
985 Fethu'l-bârî, VI, 284 
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rivayete dayanma ve hadis külliyatını bir bütün olarak kavrama arzusuna 

bağlanabilir.  

Arap şiirlerinden yararlanma şeklindeki uygulama şarihin ilgi alanına göre 

değişkenlik arz etmekle birlikte, klasik dönemde daha az görülmektedir. 

 

5. Rivayetler Arası Tearuzda Başvurulan Yöntemler: Te’lif-Cem’, Te’vîl, 

�esh, Tercih 

Rivayetlerin birbirleriyle ya da diğer delillerle çelişmesi, şerhlerin en temel 

ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Rivayetler arası tearuzu aşmanın bilinen 

yöntemleri, zengin içerikli şerhlerde de işletilmektedir. Bunlar, sıralaması 

değişmekle beraber cem veya te’lif, tercih, nesh, tesâkut yöntemleridir. Bu başlık 

altında şarihlerin fıkhî (amelî) delil olma niteliği taşımayan rivayetleri ele alış tarzları 

irdelenecektir. Bu bakımdan bu yöntemlerden nesh, ahkâmla ilgili olarak işletildiği 

için bu başlık altında yer almayacaktır. Şarihlerin rivayetler arası ihtilâfları 

giderirken ayrıca râvi tasarruflarına bağlama ve farklılıklarına hükmetme şeklinde 

değerlendirmelerde de bulunmaktadırlar. Te’vîl de bu yöntemlerin yanı sıra problemi 

aşma yöntemlerinden biri olarak kullanılmıştır. Muhtemel manalardan birine 

hamletmek olarak tanımlanabilecek olan te’vîl, metnin zahirinde diğer nasslara ya da 

temel ilkelere aykırılık olduğunda başvurulmaktadır. Örneğin, Hz. Ömer’in Hatîb b. 

Ebî Belte’a’yı öldürmek istemesi üzerine Rasûlullah şöyle buyurur: “Hatîb, Bedir 

ehlinden değil mi? Belki Allah Bedir ehline muttali olmuştur da ‘Đstediğinizi yapın, 

cennet sizlere vâcib olmuştur yahut ben sizlere mağfiret etmişimdir’ 

buyurmuştur.”986 Đbn Hacer’in kaydettiğine göre “istediğinizi yapın” ifadesi, zâhiren 

her şeyde mübahlığı intaç ettiği için problemli görülmüştür. Đbn Hacer bunu “Bu, 

maziden haber vermektir, yani her ameliniz affedilmiştir” şeklinde te’vîl eder.987 

Benzeri bir yaklaşımı şu rivayetlerle ilgili de görmekteyiz. 

“Umeyr şöyle demiş: ‘Ben, köle idim, Rasûlullah’a (sav) ‘Efendimin 

mallarından bir şey tasadduk edebilir miyim?’ diye sordum. ‘Evet, ecir de aranızda 

yarı olur’ buyurdular.”988 

                                                 
986 Buhârî, 64 / meğazî, 9 (V, 9) 
987 Fethu’l-bârî, IV, 252 
988 Muslim, 12 / zekât 26 (I, 711)    
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“Umeyr şöyle dedi: ‘Sahibim bana et doğramamı emretti. Derken yanıma 

bir fakir geldi, ben de kendisine bu etten yedirdim. Sahibim bunu öğrenince beni 

dövdü. Bunun üzerine ben, Rasûlullah’a (sav) gelerek hâdiseyi kendisine anlattım. 

Rasûlullah onu çağırdı ve: ‘Bunu niçin dövdün?’ diye sordu. Sahibim ‘Emrim 

olmaksızın yiyeceğimi başkasına veriyor’ dedi. Rasûlullah (sav) ‘Sevap ikinize 

birdendir’ buyurdular.”989 

“Evet, ecir de aranızda yarı olur” cümlesi hakkında Nevevî şunları 

söylemiştir:  

“Bu hadis yukarıda geçtiği şekilde Hz. Umeyr’in efendisinin razı olacağını bildiği miktarda 

sadaka vermesi için izin aldığına hamledilmiştir. Đkinci rivayet de Umeyr'in efendisinin razı 

olacağını zannettiği bir miktar et verdiğine hamledilir. Fakat efendisi razı olmamıştır. 

Bundan dolayı Umeyr için ecir vardır. Çünkü inandığı bir şey'i tâat niyeti ile yapmıştır. 

Efendisine de ecir vardır. Zira malı onun namına tasadduk edilmiştir”990 

Şarihlerin rivayetler arasındaki uyumsuzluğu aşmada cem’ veya te’lifi 

öncelediklerini söyleyebiliriz.991 Ancak bu, fıkhî hükme delil teşkil etmeyen 

rivayetler için geçerlidir. Fıkhî hüküm söz konusu olduğunda şarihlerin kendi 

mezheplerinin tercihlerine tabi oldukları görülür. Örneğin ‘Aynî, her ne kadar iki 

hadisle amel etmenin, tekiyle amel etmekten evlâ olduğunu" söylese de -özellikle 

fıkhî hadislerin tearuzu durumunda- Hanefîlerin tearuzu giderme sistemlerine992 

uygun olarak, neshe öncelik vermiştir.993 

Şerhlerdeki cem’ veya te’lif yönteminin nasıl işletildiğini Nevevî’nin, Cibrîl 

Hadisinin muhtelif varyantlarını değerlendirişinde görebiliriz. Nevevî Ebû Dâvûd ve 

Tirmizî rivayetinde geçen بعد ث�ث  ifadesinin ‘üç gece’ demek olduğunu, ancak bunun 

da “Sonra adam gitti, Rasûlullah ‘Onu bulup geri getirin’ dedi, ama sahabe onun 

izine rastlayamadan döndü. Bunun üzerine Rasûlullah o Cibrîl’di, buyurdu” 

ifadelerini barındıran Ebû Hureyre rivayetine görünüşte muhalif olsa da aralarının 

                                                 
989 Muslim, 12 / zekât 26 (I, 711)    
990 Minhâc, VII, 114; Ancak Muslim sarihlerinden Übbî Nevevî'nin bu değerlendirmesine itiraz etmiş 
ve “Peygamber (s.a.) bu sözü ile kölenin alelıtlak efendisinin malında tasarruf hakkı olduğunu 
bildirmek istememiştir. O, yalnız doğru hareket ettiği anlaşılan bir iş için kölenin dövülmesini doğru 
bulmamış, bu sebeple sahibini çağırarak kendisini sevap kazanmağa teşvik buyurmuştur” demiştir. 
Bkz. Ubbî, Ebû Abdillah, Đkmâlu ikmâli’l-mu’lim, I-VII, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut, trs., III, 
159-160 
991 Aynî de Hanefî olmasına rağmen bu şekilde hareket etmektedir. Bkz. Sakallı, a.g.e., 128 
992 Bkz. Çakan, Hadislerde Görülen Đhtilâflar ve Çözüm Yolları, M.Ü.Đ.F.V. Yay. III. baskı, Đstanbul, 
2000, 161 
993 Köktaş, Metin Tahlili Açısından Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kârî’nin Mukayesesi, (Basılmamış 
Doktora Tezi) M.Ü.S.B.E., Đstanbul 1999, 33-34 
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cem’ edilebileceğini söylemektedir. Ona göre, Ömer Cibrîl ile diyalog sırasında 

orada bulunmuş sonrasında ayrılmış, tam o esnada Rasûlullah hâzirûna gelenin Cibrîl 

olduğunu açıklamış daha sonra (üç gün) Ömer’e rastladığında da ona bunu haber 

vermiş olabilir.994 Onun cem’ veya te’lîfe başvurduğu değerlendirmelerinin bir diğer 

örneğini de Vefd Abdilkays rivayetinin şerhinde sergilemektedir. Şarih Hz. 

Peygamber'in "Size dört şeyi emrediyorum" ifadesinden sonra emredilenlerin 

rivayetlerin çoğunda beş tane sayılmasıyla ilgili bir müşkilden söz edildiğini, ancak 

ehli tahkik açısından bunun söz konusu olmadığını söylemekte ve müşkili Đbn Battâl 

ve Đbnu’s-Salâh'tan naklettiği görüşlerle izah etmektedir. Đbn Battâl, Hz. 

Peygamber'in dört şeyi emrettiğini muhatapların Mudar kabilesiyle savaşan cihâd ve 

ganimet ehli olduklarından dolayı sonradan beşinciyi eklediğini söylemekte, Đbnu’s-

Salâh da buna benzer görüşünü şöyle dile getirmektedir: “Hz. Peygamber'in 

‘ganimetlerin beşte birini vermeniz’ sözü ‘Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet 

etmek’ sözüne atfedilmemektedir. Öyle olsaydı ‘dört şeyi’ ifadesinin’ 'beş şeyi’ 

şeklinde olması gerekirdi. Ganimetlerle ilgili emir “باربع” ifadesine atfedilir, böylece 

dört şeyden biri değil, dört şeye eklenmiş bir şey olur."995 

Đbn Hacer’in, ihramlının öldürebileceği beş çeşit hayvanın sayıldığı 

rivayete996 ilişkin yorumunda da cem’ veya te’lif yönteminin bir uygulamasına tanık 

olunmaktadır. Đbn Hacer, beş çeşit hayvandan biri olarak sayılan akrep isminin bazı 

varyantlarda yılan ismi ile değiştirilmiş olmasını, Hz. Peygamber’in iktisar 

cihetinden birini zikrederek diğerini de kastetmiş olmasından kaynaklandığını, 

dolayısıyla her ikisi için de aynı hükmün geçerli olduğunu söylemektedir.997 Đbn 

Hacer, “Đslam’da antlaşma (hılf) yoktur”998 rivayeti ile Đslam’dan sonra Hz. 

Peygamber’in antlaşma yaptırdığına dair rivayetleri değerlendirirken de benzer bir 

uygulama ortaya koymaktadır. Đki zıt anlamı ifade eden bu rivayetler arasında cem’i 

mümkün gören Đbn Hacer’e göre menfi olan antlaşma, antlaşma yapana (halîf) zalim 

olsa bile her halükarda yardımı, bir kabileden kendi ferdi öldürüldüğü halde diyet 

alma ve ayrıca miras alma gibi konularda yardımı öngören antlaşmadır. Müspet olan 

                                                 
994 Minhâc, I, 160 
995 Minhâc, I, 184 
996 Buhârî, 28 / cezâu’s-sayd, 7 (II, 121) 
997 Fethu’l-bârî, IV, 39 
998 Buhârî, 78 / edeb, 67 (VII, 92) 
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ise mazluma yardımı, din işlerini ikame etme ve ahdi koruma gibi şeyleri tesis 

etmeyi öngören antlaşmalardır.999 

‘Aynî’nin hayzın ilk olarak kadın cinsine ne zaman verildiğine ilişkin 

rivayetleri değerlendirişi tearuzun oluşma şartlarıyla ilgili yaklaşımına da bir işaret 

taşımaktadır. ‘Aynî, “Allah hayzı âdem kızlarına yazdı” şeklindeki merfû’ hadisle, 

Đbn Mes’ud ve Hz Aişe’ye dayandırılan “Đsrâil oğullarında erkeklerle kadınlar 

birlikte namaz kılıyorlardı. Kadınlar erkeklere üstün idiler. Sonra Allah kadınlara 

hayız peyda etti ve onları mescitlerden menetmiş oldu” şeklindeki mevkûf rivayet 

arasındaki tearuzu -kendisine yapılan bir lütfu ilahî şeklinde nitelediği bir 

açıklamayla- gidermeye çalışır. Ona göre Allah Teâla Đsrâiloğulları kadınlarından 

hayzı kaldırmıştı. Ancak daha sonra yeniden verdi. Çünkü hayzın nesillerin vücuda 

gelmesinin sebebi olması Allah’ın hükümlerindendir. Kadın hayız olmazsa gebe 

kalmaz. Allah bu özelliği onlara yeniden vermiş, bu inkıta dönemine nispetle ‘ilk 

hayz’ denmiştir. Burada merfu rivayet ile mevkuf rivayet arasında tearuz gören 

‘Aynî bu problemi aşma çabasındadır. Aslında ‘Aynî’nin nakillerinden Mâlikî olan 

Dâvûdî ve Kurtubî’nin de burada eş değerde olmayan1000 bu iki rivayet arasında bir 

tearuz görüp çözmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır.1001 Đbn Hacer’in de aynı nakillerde 

bulunmakla bu rivayetler arasında bir tearuz olduğunu kabul ettiği 

anlaşılmaktadır.1002 

Rivayetler arasındaki ihtilâfı aşma yöntemlerinden 'tercih', genelde cem’–

te’lîf imkânı olmadığında gündeme gelmektedir. Bunun örneklerinden birine, Hz. 

Peygamber’in Hz. Aişe’ye kız arkadaşlarıyla oyun oynamasına izin vermesinden1003 

bahseden rivayetin şerhinde tanık olmaktayız. Bu rivayetteki oyun oynama iznini, 

                                                 
999 Fethu’l-bârî, X, 502; Hattâbî bu rivayetleri değerlendirmesinde, cahiliye döneminde söz birliğinin 
bağlayıcı olmamasından dolayı insanların güç birliği konularda antlaşma yaptıklarını, bugün ise, Đslam 
ile kalplerin birbirine bağlandığını ve Müslümanların antlaşma yapmaya ihtiyaçlarının kalmadığını 
söylemektedir. (bkz. Â’lâm, III, 2191) Bu görüşünden Hattâbî’nin ikinci rivayette geçen antlaşmayı 
 .muâhat olarak anladığı anlaşılmaktadır (حلف)
1000 Mevkûf hadis de pekâla sahih olabilir. Diğeriyle eşdeğerde olmaması, Hz. Peygamber ile sahabe 
sözü arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Nitekim Buhârî'nin açıklamaları ve sonrasında şarihlerin 
izahları da bu noktaya temas etmektedir. Bkz. Buhârî, Hayz,    ; Umdetu’l-kârî, III, 379; Fethu’l-bârî, 
I, 400 
1001 Umdetu’l-kârî, III, 379 
1002 Bkz. Fethu’l-bârî, I, 400; Fethu’l-bârî ile Umdetu’l-kârî’deki bu bölümün hemen hemen aynı 
ifadeleri ihtiva etmesi, Aynî’nin Đbn Hacer’den intihâlde bulunduğu şeklindeki meşhur tartışmalarını 
akla getirmektedir. Burada ortak kaynak kullanmış olabileceklerini de hatırdan uzak tutmamak 
gerekir. 
1003 Buhârî, 78/edeb, 81 (VII, 102) 
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Hz. Aişe’nin henüz bâliğa olmamasına bağlayan Hattâbî’ye1004 karşılık Đbn Hacer, bu 

olayın Hz. Peygamber’in Tebuk ya da Hayber gazvesi dönüşünde gerçekleştiğini 

ifade eden rivayetlere işaret etmekte ve Hz. Aişe’nin Hayber gazvesinde takriben 14 

yaşında yani bâliğa olduğunu söylemektedir. Bununla birlikte Đbn Hacer, bu 

durumun Hattâbî’nin sözüyle cem’ edilebilmesi için bu olayın gerçekleştiği zaman 

olarak Hayber gazvesini gösteren rivayetlerin tercih edilmesinin uygun olacağını 

söylemektedir. Bu şekilde hareket etmenin her hâlükârda tearuzdan evlâ olacağını da 

eklemektedir.1005 Đbn Hacer’in rivayetler arasında tercihte bulunmasının bir başka 

örneğine kusûf namazıyla ilgili rivayetleri değerlendirmesinde şahit oluyoruz. Bu 

rivayetlerin bazısında Hz. Peygamber’in bu namazı oğlu Đbrahim’in vefat ettiği güne 

denk gelen güneşin tutulması nedeniyle kıldığı geçerken1006 bazısında oğlunun 

vefatından bahsedilmez.1007 Bu farklılık yanında Hz. Peygamber’in güneş 

tutulduğunda kıldığı iki rekât namazın kılınış şekline ilişkin tarifler de rivayetler 

arasında oldukça farklılık arz etmektedir. Bazısında her rekâtta iki,1008 bazısında 

üç,1009 bazısında dört1010 bazısında da beş kez rukû ettiği geçmektedir.1011 Đbn Hacer 

bu rivayetler arasından, kusûf namazının Đbrahim’in vefat ettiği gün kılındığını ve iki 

rekâtta dört rukûyla eda edildiğini bildiren rivayetleri tercih etmektedir.1012 Burada 

Đbn Hacer’in tercihinin Buhârî’nin tercihine muvafık oluşu açıkça dikkat çeker.1013 

Diğer taraftan râvi tasarruflarının fark edilmesi, rivayetler arasındaki 

uyumsuzluğu gidermede önem arz etmektedir. Özellikle kaynağı aynı olan 

rivayetlerin farklılıklarının râvi tasarruflarından kaynaklandığı izahtan varestedir. 

Hal böyle olunca şarihlerin rivayetler arasındaki farklılıkları aşma noktasında bu 

hususa dikkat çekmeleri tabidir. Bütün şarihlerde görülen bu tavır, zengin içerikli 

şerhlerden Đbn Hacer’de ‘Aynî’ye nazaran daha fazla göze çarpmaktadır.1014  

                                                 
1004 Bkz. Â’lâm, III, 2201 
1005 Fethu'l-bârî, X, 527 
1006 Buhârî, 16/kusûf, 1 (II, 24) 
1007 Buhârî, 16/kusûf, 1 (II, 23–24) 
1008 Buhârî, 16/kusûf, 1 (II, 24) 
1009 Buhârî, 16/kusûf, 3 (II, 24) 
1010 Muslim, 10/kusûf, 4 (I, 627) 
1011 Ebû Dâvûd, 2/salât, 4 (I, 697) 
1012 Fethu’l-bârî, II, 532 
1013 Bkz. Buhârî, 16 / kusûf, 2 (II, 24) Burada Buhârî’nin bu içerikteki rivayeti kitabına almış olması 
onun tercihini göstermektedir. 
1014 Köktaş, Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kârî’nin Mukayesesi, 118 
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Buhârî’de “كان يكون بين يدي النبي” ifadesini ihtiva eden bir rivayetle1015 ilgili olarak 

Kirmânî “كان” lafzının tekrarlanmasının, devamlılığı beyan etmek amacını taşıdığını 

söylemektedir. Đbn Hacer ise bunun, râvinin tasarrufundan kaynaklandığını çünkü 

başka rivayetlerde “يكون”  lafzının olmadığını belirtmiştir.1016 Buna karşılık ‘Aynî, 

Kirmânî’yi savunarak şu izahı yapar: “Kirmânî’nin dediği şey, bunu râvilerin 

tasarrufuna nispet etmekten daha güzeldir. Râviler ancak hadislerden ezberlediklerini 

nakletmiştir. Râvilerin kendiliklerinden hadislerde tasarruf etme yetkisi yoktur. 

Zikrettiği rivayetler, “كان يكون” rivayetinin nefyini gerektirmez. Her bir râvi ancak 

ezberlediğini rivayet etmiştir.”1017 

Buhârî’nin, Haccâc b. Minhâl - Şu’be - Muhammed b. Ziyâd - Ebû Hureyre 

senediyle naklettiği bir rivayette Hz. Peygamber’in “Sizden biriniz imamdan önce 

başını kaldırdığında Allah’ın, başını eşekbaşına veya suretini eşek suretine 

çevirmesinden korkmaz mı?”1018 buyurduğunu nakletmiştir. Đbn Hacer’e göre baş 

veya suret kelimeleri hakkında meydana gelen şüphe Şu’be’den kaynaklanmıştır. 

Zira Muhammed b. Ziyâd’dan nakleden diğer râviler, bunu şüphe ifadesi olmadan 

rivayet etmiştir. Bu rivayetlerin birinde baş, birinde suret ve diğerinde ise yüz 

kelimesi şüphe ifadesi olmaksızın zikredilmiştir. Đbn Hacer, bunun açıkça râvi 

tasarrufundan kaynaklandığını belirtmiştir.1019 ‘Aynî ise, bunun râvi tasarrufundan 

olduğuna karşı çıkar. Onun izahı şöyledir: “Baş, suret ve yüz kelimelerinin lügatte 

birbirinden farklı manaları vardır. Bu nedenle hadiste vaki olan bu farklılık râvi 

tasarrufundan değil, mezkur meselenin taaddüd etmesinden kaynaklanmıştır. (Aksi 

takdirde) baş kelimesini nakledenler daha çoktur”.1020  

Burada meselenin taaddüdünden bahseden ‘Aynî ikinci bir yol olarak da 

‘tercih’i işaret etmektedir.1021 

Râvi tasarruflarına işaret etmenin dışındaki diğer bir yolun rivayetlerde 

anlatılanın farklılığına hükmetmek olduğu görülmektedir. Esasen cem’ ve te’lîf’in bir 

çeşidi olan bu yaklaşım tarzı da hemen hemen bütün şerhlerde mevcuttur. Örneğin 

                                                 
1015 Buhârî, 93 / ahkâm, 12(VIII, 108) 
1016 Fethu’l-bârî, XIII, 135 
1017 Umdetu’l-kârî, XIV, 347 
1018 Buhârî, 10 / ezân, 53 (I, 170) 
1019 Fethu’l-bârî, II, 183 
1020 Umdetu’l-kârî, V, 327 
1021 Köktaş, Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kârî’nin Mukayesesi, 119 
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Buhârî’nin rivayetlerinden birinde1022 geçen “erkek çocuk "الصبي” kelimesinin diğer 

bir rivayette “صبية” şeklinde geçmesini râvi tasarrufuna bağlayan Đbn Battâl’ın aksine 

Kirmânî, her ikisinin ayrı ayrı olaylar olabileceğini söylemiştir.1023 Đbn Hacer de 

‘farklı oluşuna hükmetme’ tavrının bir örneğini “Rasûlullah Abdullah b. Huzâfe es-

Sehmî ile Kisrâ’ya mektup gönderdi ve bunu Bahreyn valisine vermesini emretti. 

Bahreyn valisi de mektubu yırttı. Bunun haberini alan Hz. Peygamber de paramparça 

olmaları için beddua etti”1024 şeklindeki rivayeti şerh edişinde ortaya koymaktadır. 

Đbn Hacer,  Đbn Abbâs’tan gelen bu rivayet ile yine ondan gelen ve mektubun Hz. 

Ömer ile gönderildiğini, Hz. Ömer’in mektubu Kisrâ’ya bizzat teslim ettiğini, 

mektup okununca Kisrâ’nın umursamadığını bildiren1025 rivayeti birlikte 

değerlendirmektedir. Đkinci rivayetin râvisi Abdullah b. Đsâ’nın zayıf biri olduğuna 

işaret etmenin yanı sıra “Eğer bu rivayet sabitse Rasûlullah Fars Meliki’ne iki kere 

mektup yazmış demektir” şeklindeki ifadesiyle uyumsuzluğu ortadan 

kaldırmaktadır.1026 

Rivayetler arasındaki tearuz meselesi zengin içerikli şerhlerde önemli bir 

uğraşı alanı olmuştur. Bu problemin çözümünde eskiden beri uygulana gelen 

yöntemler aynen kullanılmıştır. Cem' – te'lîf, tercih, nesh gibi bu yöntemleri 

kullanmanın yanı sıra râvi tasarruflarını incelemek suretiyle değerlendirmeler de 

yapılmıştır. Fıkhî delil olma niteliğini haiz olmayan rivayetler arasındaki ihtilâfı 

gidermede, bu yöntemleri uygulama sırası şarihlere göre pek değişmemektedir. Diğer 

taraftan bu bölümde neshe başvurma yönteminin örneklenmemesi bu yöntemin fıkhî 

hükümlerde söz konusu olmasıyla ilgilidir. ‘Fıkhî yaklaşım’ başlıklı bölümde 

görüleceği gibi, şarihler hüküm çıkarma söz konusu olduğunda bahse konu 

yöntemleri, mensubu oldukları mezhebin yaygın tercihine muvafık şekilde 

uygulamaktadırlar. 

 

C. Fıkhî Yaklaşım 

Fıkhî yaklaşım şerh literatürüne baştan beri rengini veren önemli bir 

özelliktir. Bu bakımdan fıkhî yaklaşım sadece ‘fıkhî şerhler’ diye isimlendirdiğimiz 

                                                 
1022 Buhârî, 97 / tevhîd, 2 (VIII, 165) 
1023 el-Kevâkibu’d-derârî, XXV, 99–100  
1024 Buhârî, 64 / megazî, 82 (V, 136) 
1025 Taberî, Târîh, IV, 282 
1026 Fethu’l-bârî, VIII, 127 
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eserlerde mevcut olan bir unsur değildir. Fıkhî bakış zengin içerikli şerhlerde de 

temel özellik olarak devam etmiştir.  

Zengin içerikli şerhlerin yazıldığı bu klasik dönemin şarihlerinin fıkıh 

alanında temayüz ettiklerini söylemek mümkündür. Bu dönemle ilgili olarak ele 

aldığımız şerhlerin müelliflerinden Đmam Nevevî'nin Şâfiî mezhebindeki önemli 

isimlerden olduğu bilinmektedir. Onun mezhebin temel eserleri üzerine yaptığı şerh, 

ihtisar türünden çalışmalarının yanı sıra kendine ait fetvaları ihtiva eden eserleri de 

vardır. Ravzatü’t-tâlibîn ve umdetü’l-müttakîn adlı eseri Abdulkerim b. Muhammed 

er-Râfiî’nin Gazzâlî’nin el-Vecîz’i için yazdığı eş-Serhu’l-kebîr’in muhtasarıdır.1027 

el-Mecmû’ şerhu’l-mehezzeb1028 adlı eseri, Ebû Đshâk eş-Şîrâzî’nin Şâfiî fıkhını 

delilleriyle beraber ortaya koyduğu el-Mühezzeb adlı eseri üzerine yazmaya başladığı 

ama ömrü vefa etmediği için tamamlayamadığı bir şerhtir. Ayrıca talebesi Alâeddin 

Đbnu’l-Attâr’ın derlediği el-Mensûrât ve uyûnu’l-mesâili’l-mühimmât adlı eser, 

Nevevî’nin bazı fetvaları ile derslerinde açıkladığı fıkıh, tefsir ve hadise dair 362 

meseleyi muhtevidir.1029  ‘Aynî'nin de bu alanda önemli eserleri vardır. 

Merginânî’nin el-Hidâye’si üzerine yazdığı el-Binâye fî şerhi’l-hidâye1030 adlı şerhi 

ile Đbnu’s-Sa’âtî’nin Mecmeu’l-bahreyn’ine yazdığı el-Müstecma’ fî şerhi’l-

mecmu’1031 adlı şerhi de bu alandaki donanımına işaret etmektedir. Đbn Hacer de 

diğer iki şarih gibi bu konuyla yakından ilgilidir. Onun Bülûğu’l-merâm min 

edilleti’l-ahkâm’ı, bu alandaki ilgisini yeterince açıklamaktadır. Bundan başka pek 

çok şerh kaleme almıştır. Örneğin en-.üket alâ şerhi’l-mühezzeb ismindeki eseri, 

Nevevî’nin eş-Şîrâzî’nin eserini şerh ettiği el-Mecmû’ üzerine yapılmış yarım kalan 

bir çalışmadır. Bu şarihlerin çalışmalarına baktığımızda genellikle mezheplerindeki 

önemli kaynaklar üzerine şerh yazdıkları ya da bu eserleri ihtisar ettiklerini 

görüyoruz. Yazdıkları eserler mensubu oldukları mezhep görüşlerinin daha iyi 

anlatılmasına yardımcı olmuştur. Bu eserler aynı zamanda şarihlerin fıkıh alanındaki 

donanımlarına işaret etmektedir ki bizi ilgilendiren de bu donanımlarının şerhlerine 

nasıl yansıdığıdır.  

                                                 
1027 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, II, 2003  
1028 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, II, 1912  
1029 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, II, 1230  
1030 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, II, 2022  
1031 Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, II, 1599  
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Zengin içerikli şerhlerde diğer pek çok şerhte olduğu gibi rivayetlerden 

bizzat hükümler çıkarılmaktadır. Örneğin Nevevî, Hz. Peygamber ve sahabenin bir 

seferde sabah namazına uyanamamalarından bahseden rivayette, Hz. Peygamber'in 

uyandıktan sonra فاقتادوا رواحلھم شيأ şeklinde emir vermesinin, özür sebebiyle 

kılınamayan namazın kazasının geciktirilmesine, ب�ل با¨قامة فاقام الص�ة و امر  ifadesinin 

kaza namazı kılarken kametin getirilmesine delil olduğunu söylemektedir. Her ne 

kadar bu ifadede ezanın terkine işaret bulunsa da, Ebû Katâde ve başkalarından gelen 

sahih hadislerde ezanın bulunuyor olmasından dolayı kendi görüşünün de ezanın 

gerekliliği şeklinde olduğunu söyleyen Nevevî, ezanın zikrini terk eden Ebû Hureyre 

ve diğerlerinden gelen hadislerin te’vîlinde iki ihtimalden söz etmektedir. Birincisi 

râvinin ihmali ya da onu bilmemesi, ikincisi de bu rivayetten sözünü ettiği seferde 

ezanın terk edilmesinin cevazını beyan ve özellikle seferde yerine getirilmesi kesin 

gerekli bir hüküm olmadığına işaret için olduğudur. Hz. Peygamber'in "kim namazını 

unutursa hatırladığı zaman kılsın" şeklindeki sözü, uyku ve unutma gibi bir özürle ya 

da özürsüz olarak kılınmayan namazın kazasının vucubiyetini ifade etmektedir. 

Hadiste bunun "unutmak" ile takyid edilmesi, sözün söylenme sebebi oluşundandır. 

Çünkü özürlü terk edene kaza vacip olursa özürsüz terk edene evleviyetle vacip 

olur.1032 

Bazı örneklerde şarihlerin hükme bir tartışma örgüsü içerisinde ulaştığı 

görülür. Esasında ulaştığı hüküm cümlesi çoğu zaman hâlihazırda kafasındadır. 

Ancak diğer rivayetleri de dikkate aldığını göstermek ve muhtemel itirazların önüne 

geçmek amacı güttüğü söylenebilir. Mesela Đbn Hacer, ihramlının öldürebileceği 5 

çeşit hayvan sayan1033 rivayetin varyantlarından ayrı ayrı fıkhî hükümler 

çıkarılabileceğine işaret etmektedir. Ona göre, "ihramlıya şu 5 çeşit hayvanı 

öldürdüğünde bir sorumluluk  (جناح) yoktur" şeklindeki Nâfi' rivayetinden, ister 

ihramlı olsun, isterse harem bölgesinin dışında olsun bu 5 çeşit hayvandan birini 

öldürene bir günahın olmadığı anlaşılır. Çünkü ihramlıya caiz olan şey harem 

bölgesinin dışında bulunan kişiye evleviyetle caiz olur. Zaten Muslim'in, Ma'mer - 

Zuhrî - Urve kanalıyla naklettiği rivayette "harem bölgesinde ve dışında" ifadesi 

mevcuttur. Keza "sorumluluk yoktur" (حرج ¨) ifadesini barındıran Đbn Ömer'den 

Sâlim kanalıyla gelen rivayet de öldürme fiilinin terki konusunda bir tercihe delalet 
                                                 
1032 Minhâc, V, 183; Son kısmı Mâzerî de aynen ifade etmektedir. Bkz. Mu’lim, I, 441 
1033 Buhârî, 28 / cezâu’s-sayd, 7  (II, 212) 
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etmektedir. Ancak Muslim'in naklettiği Zeyd b. Cübeyr kanalıyla gelen rivayette 

"emretti" (أمر) lafzı bulunmaktadır. Yine Ma'mer ve Ebû Avâne'nin Đbn Numeyr - 

Hişâm - babası kanalıyla naklettikleri rivayette "öldürsün" (ليقتل) emri yer almaktadır. 

Bu emrin, zahiren vucûb ifade etse de, nedb ve ibâha bildirmesi muhtemeldir. Öte 

yandan Bezzâr'ın Ebû Râfi' kanalıyla naklettiği "Rasûlullah namazdayken bir akrebe 

vurdu ve onu öldürdü. Sonra ihramlıya akrep, yılan, fare ve çaylağı öldürmesini 

emretti" şeklindeki rivayetinde geçen öldürme emrinin, genel olarak ihramlının bir 

hayvanı öldürmekten nehyedilmesinden sonra bir tehlike üzerine verilmiş bir emir 

olmasından dolayı ne vucûb ne de nedb ifade etmektedir.  Nitekim "izin verdi" (أذن)  

lafzını barındıran Leys'in Nâfî'den naklettiği rivayet de bunu teyit etmektedir.1034 

Đbn Hacer’de sık gördüğümüz bu değerlendirme usulü, onun rivayetleri 

fıkhın kaynağı olmaları bakımından ele alışını da örneklemektedir.  

Şerhlerin ayırıcı özellikleri değişse de, fıkhî yaklaşım hepsinde varlığını 

korumuştur. Bununla, üslup ve içerik bakımından aynen tekrarlandığı 

kastedilmemektedir. Zengin içerikli şerhlerdeki fıkhî yaklaşım ilk dönem fıkhî 

şerhlerdekinden farklılık arz eder. Mesela görüş farklılıklarına işaret etme usulü hem 

fıkhî hem de zengin içerikli şerhlerde vardır. Ancak zengin içerikli şerhlerde daha 

detaylı ve delilleriyle birlikte ele alınmaktadır. Bu durumun söz konusu olduğu asıl 

şerhler Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kârî’dir. Minhâc ve el-Kevâkib gibi şerhlerde 

onlardaki kadar detaylı bir anlatım söz konusu değildir.  

Zengin içerikli şerhlerde farklı görüşleri zikretmedeki amaç genellikle onları 

betimlemek değildir. Kendileri de bizzat tartışmanın içerisindedirler ve genellikle de 

mezheplerinin görüşlerini savunurlar. Câbir b. Abdillah’dan gelen şu rivayetin 

şerhinde bu tür bir uygulama görebiliriz. “Hz. Peygamber cuma günü insanlara 

hutbe verirken bir kişi geldi. Hz. Peygamber hemen ‘ya fulan sen namaz kıldın mı?’ 

diye sordu. O kişi ‘hayır’ dedi. Hz. Peygamber ‘öyleyse kalk da iki rekât namaz kıl’ 

buyurdu.”1035 Nevevî bu rivayetle ilgili olarak Şâfiî ve Đbn Hanbel, Đshâk ve 

muhaddis fakihlerin, imam hutbe verirken tahiyyetü’l-mescid namazı kılmanın 

müstehab, namaz kılmadan oturmanın ise mekruh olduğunu savunduklarını belirtir. 

Ona göre Hasen el-Basrî ve diğer mütekaddimûnun da paylaştığı görüşe göre bu, 

namaz kılanın hutbeyi namaz esnasında dinlemesine de izin olduğunu gösterir. 
                                                 
1034 Fethu'l-bârî, IV, 37 
1035 Buhârî, 11 / cum’a, 32 (I, 223) 
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Nevevî ardından Kâdî Đyâz’dan yaptığı nakille sözüne devam eder. Buna göre Mâlik, 

el-Leys, Ebû Hanîfe, es-Sevrî ve sahabe ve tabiûndan olan selefin çoğunluğu namaz 

kılmaz demektedirler ki bu görüş haddi zatında Ömer ve Osman (r.a)’dan mervidir. 

Ebû Hanîfe ve Mâlik ise bu namazın kılınmayacağı görüşündedirler. Onların bu 

konudaki dayanaklarının, imam hutbe veriyorken susulması gerektiği ile ilgili emir 

olduğunu da ekler. Onun anlattığına göre Ebû Hanîfe ve Mâlik ilgili rivayetleri 

mescide giren adamın fakir oluşu (ve insanların onun bu halini görmeleri için namaz 

kılmasının istenmesi) ile –ki başka rivayetlerde o kişinin fakir olduğu ve ona sadaka 

verilmesi gerektiği geçmektedir1036- te’vîl etmişlerdir. Bu te’vîl “sizden biri cuma 

günü imam hutbe verirken mescide girdiğinde iki rekât namaz kılsın” hadisinden 

dolayı yanlıştır.1037 Đbn Hacer de “o kişinin namaz kılmasının fakir oluşu ve 

dolayısıyla ona tasadduk edilmesi” şeklindeki ta’lîlin genel olarak tahiyyetü’l-mescid 

namazının cevazına mani olmadığını belirtir. Aynı şekilde Hanefîlerin delil aldığı 

Dârekutnî hadisinin zayıf ve mürsel olduğunu söyler.1038 ‘Aynî de Nevevî’nin kendi 

görüşlerini ve Kâdî Đyâz’dan yaptığı nakilleri tekrar etmekte, bunlara karşılık 

Hanefîleri savunmakta, ashabının nakledildiği şekilde bir te’vîlde bulunduğu 

iddialarını çirkin bir iftira olarak nitelendirmektedir. Mezhebinin Dârekutnî rivayeti 

uyarınca, Hz. Peygamber’in adam namazını bitirinceye kadar hutbeye ara verdiği 

görüşünde olduklarını belirtir. Ardından Dârekutnî hadisi hakkında söylenenleri 

tenkit ederek, onu ayrıca Đbn Hanbel’in tahric ettiğini1039 ve mürsel haberin de kendi 

mezheplerine göre huccet olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Đbn Ebî Şeybe’nin bu 

rivayeti teyit eden bir rivayetine de işaret eder.1040 

Bu örnekte görüldüğü gibi zengin içerikli şerhlerde farklı görüşleri zikretme 

tamamen tartışma amaçlıdır. Tartışmak ve kendi mezhebinin görüşünün savunusunu 

yapmak biçimindeki bu mezhebi tavır, özellikle ‘Aynî ve Đbn Hacer arasında bazen 

sert çıkışlara kadar varmaktadır.1041 Mesela, “Ebû'l-Kuays'ın erkek kardeşi Eflah –ki 

Aişe'nin süt amcası idi- hicâb emrinin inmesinden sonra gelip Âişe'nin yanına 

girmeğe izin istedi. (Âişe dedi ki:) Ben ona izin vermekten çekindim. Rasûlullah 

                                                 
1036 Bkz. Dârekutnî, Sunen, II, 13  
1037 Minhâc, VI, 164 
1038 Fethu'l-bârî, II, 408 
1039 Đbn Hanbel, III, 297, 389  
1040 Umdetu’l-kârî, VI, 333–334 
1041  Sakallı, a.g.e., 254 
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(s.a.) gelince yaptığım işi ona haber verdim. Bunun üzerine o Eflah'a izin vermemi 

emretti”1042 rivayetiyle ilgili olarak “1043”لبن الفحل konusunu gündeme gelmiştir. Đbn 

Hacer “لبن الفحل” ın hem cumhur hem de Hanefîler indinde, koydukları kaide gereği 

helal kılması gerektiğini, çünkü Hz. Aişe’nin hadisi ile yine bizzat Hz. Aişe’nin 

tatbikatının bu istikamette olduğunu iddia eder ve koydukları kaide muktezasınca, 

hadis ve tatbikattan bu sonucun çıkarılmasının elzem olduğunu söyler. Arkasından 

bunun çok kuvvetli, aynı zamanda bağlayıcı bir hüküm olduğunu açıklar.1044 ‘Aynî 

bu iddialar üzerine aynen şöyle der: “Şayet bunları söyleyen kişi, bu konuda 

Hanefîlerin hangi görüşte olduğunu bilseydi, böyle konuşmazdı. Fakat anlayışsızlık, 

taassup duygusu insanı bundan daha bayağı durumlara düşürür. Daha sonra süt 

emmenin Hanefîler açısından durumunu anlatır ve sonuç olarak, bu sütün 

mahremiyeti gerektirdiğini söyler. ‘Aynî sözü edilen kaideyi açıklayarak, meseleyi 

şöyle izah eder: Hanefîlere göre bu konu mutlak değildir. Aksine sahabinin amelinin 

sadece rivayete göre olmayıp, kendi re’yi ile de olması mümkündür. Onun fetvası 

veya ameli rivayetten önce veya bu konudaki hadisin kendisine ulaşmasından evvel 

ise mezkur hadis huccettir. Şayet hadis ulaştıktan sonra ise hadis huccet olamaz. 

Çünkü o hadis o sahabi indinde mensuhtur. Bundan dolayı sahabi hadis ile değil de 

kendi reyi ile amel etmiştir. Süt konusunda Hz. Aişe’nin rivayetlerinden birinin 

tahrime dair olduğunu da unutmamak lazımdır.”1045 

Tartışmaları aktarmaktaki amacın da çoğunlukla muhaliflerin delillerinin 

geçersizliğini, kendi görüşlerinin kuvvetini göstermek olduğu söylenebilir. Bundan 

dolayı bu şerhlerde muhtelif görüşlerin delilleriyle beraber aktarıldığı görülmektedir.  

Şarihlerin meseleleri tartışırken rivayetlerin sıhhatini sık sık gündeme 

getirdiklerine şahit oluyoruz. Onların üslubundan, bir rivayetin delil olarak 

kullanılabilmesi için sahih olması gerektiği gibi, bir rivayetin sahih olmasının aynı 

zamanda amel edilebilir olmasını da gerektirdiği anlayışı sezilmektedir. Esasında bu 

diğer şerhlerde de tesadüf edilen bir durumdur. Örneğin Hattâbî’nin şerhlerinde 

                                                 
1042 Buhârî, 67 / nikâh, 22 (VI, 126) 
1043  Bu, süt emziren kadınla emzirdiği çocuk arasında süt akrabalığı meydana geldiği gibi emziren 
kadının kocasıyla süt emen çocuk arasında da meydana gelmesi meselesini ifade eder. “Adamın sütü” 
ifadesi, adamın süte sebep olmasından dolayı mecazi bir kullanımdır. Bkz.Umdetu’l-kârî, XX, 137 
1044 Fethu'l-bârî, IX, 152 
1045 Umdetu'l-kârî, XX, 139 
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rastlanılan, “eğer bu hadis sahihse onunla amel etmek vaciptir”1046 şeklindeki 

ifadeleri hatırlanabilir. Zengin içerikli şerhlerde de özellikle tartışmaların aynı 

anlayışla sürdürüldüğüne tanık oluyoruz. Örneğin, Hz. Peygamber’in Hz. Ömer’e 

elindeki arazinin kendisini değil de ondan kazanacağı üründen tasadduk etmesini 

istemesinden1047 bahseden rivayetin şerhinde bunun bir örneği mevcuttur. Đbn 

Hacer’in kaydettiğine göre Tahâvî, Mâlik – Zuhrî - Ömer kanalıyla “Sadakamı 

Rasûlullah’a anmasaydım, onu geri çevirirdim” şeklinde bir hadis nakledip bununla 

Ebû Hanîfe’nin görüşünü teyit edici olarak şu çıkarımda bulunur: “Arazi 

vakfedildiğinde ondan geri dönülebilir. Hz. Ömer’i vazgeçmekten alıkoyan şey, onu 

Rasûlullah’a anmasıydı. Rasûlullah’a bir şey sorup da sonra ona muhalefet etmeyi 

kerih görmüştür.” Đbn Hacer ise, hadisin Zuhrî’nin Hz. Ömer’le karşılaşmaması 

nedeniyle münkatı’ olduğunu belirtmiştir.1048 ‘Aynî buna karşılık olarak Đbn Hacer’in 

itirazına şöyle cevap verir: “Zuhrî gibi insanların rivayetinde münkatı’ olma durumu 

zararlı değildir. Zira inkıta’, râvide noksanlığı gerektirir. Zuhrî ise büyük imamdır. 

Rivayeti itham edilemez. Đmam Mâlik gibi biri, bunu ondan rivayet etmiştir. Mâlik’in 

ona itimadı olmasaydı, bu hadîsi ondan rivayet etmezdi.”1049 

Şârihlerin, bir rivayetin sahih olmasını amel edilebilir olması için yeterli 

görüp görmedikleri veya başka hangi gerekçelerle amel edimemekte olduğu 

konusunun kapsamlı bir araştırmayı gerektirdiği ortadadır. Zira teorik olarak, 

özellikle muhaliflerin görüşlerini mahkûm etme amacıyla bunun böyle savunulduğu 

görülse de, uygulamada buna ne kadar riayet edildiği tartışmaya açık bir meseledir. 

Esasında ihtilaf bir rivayetin sahihliği konusunda odaklanmaktadır. Mesela “Bugün 

ilk yapacağımız iş namaz kılmak ve sonra kurbanlarımızı kesmek olacaktır. Kim 

böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur…”1050 rivayetinin şerhinde ‘Aynî, 

kurban kesmenin mezheplerine göre vacip ve bunun delilinin de Đbn Mâce’nin 

naklettiği “Hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen kimse mescidimize 

yaklaşmasın”1051 rivayetinin olduğunu söyler. ‘Aynî’ye göre bu tür bir vaîd ancak 

                                                 
1046 Örneğin bkz. Meâlim, I, 119 
1047  Buhârî, 55 / vasâya, 28 (III, 196) 
1048 Fethu'l-bârî, V, 402 
1049 Umdetu'l-kârî, XIV, 96 
1050 Buhârî, 73 / edâhî, 1 (VI,124) 
1051 Đbn Mâce, 26 / edâhî, 2 (II, 1044) 
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vacibin terki sebebiyle söylenir.1052 Đbn Hacer ise, cumhurun kurban kesmenin 

sünnet-i müekkede olduğunu kabul ettiğini belirtir. Ona göre kurban kesmenin vacib 

oluşuna en yakın delil yukarıda nakledilen Đbn Mâce hadisidir. Fakat bu hadisin 

merfu’ ve mevkuf oluşunda ihtilaf edilmiştir. Doğrusu ise Tahâvî’nin dediği gibi 

mevkuf olmasıdır. Bununla birlikte hadisteki ifade vucûbiyet için sarih değildir.1053 

Buhârî’nin “bazı insanlar” diyerek Ebû Hanîfe’nin “zina iftirası yapanın 

şahadeti, tevbe etse bile caiz değildir” şeklindeki görüşünü nakledip buna karşılık 

sahabe ve tabiûndan bir çok kimsenin aksi görüşte olduğunu söyleyerek Hz. 

Peygamber’den dolaylı delil sayılabilecek iki nakilde bulunmasıyla1054 ilgili olarak 

Đbn Hacer ve ‘Aynî arasındaki tartışmalarda da bu yaklaşımın sergilendiği görülür. 

Đbn Hacer, Hanefîlerin bazı hadislerle ihticâc ettiğini, ancak hadis hafızlarının 

bunlardan hiç birini sahih bulmadıklarını söyler. Bu hadislerin en meşhuru Ebû 

Dâvûd ve Đbn Mâce’nin ‘Amr b. Şuayb an ebîhi an ceddihi - Nebi (s.a.) senediyle 

naklettikleri hadistir.1055 Tirmizî ise, aynı hadisi Aişe’den nakletmiş ve hakkında 

“sahih değildir” demiştir.1056 ‘Aynî de bu görüşün, Ebû Hanîfe’den önce Đbn Abbâs 

ile bir takım tâbiîden nakledildiğini söyler ve Đbn Hacer’in itirazına şöyle yanıt verir: 

“‘Amr’ın rivayetini aynı zamanda Đbn Ebî Şeybe nakletmiştir. Burada Haccac 

Amr’dan rivayet etmiştir. Bu şekilde Haccac ‘Amr’a mütabaat etmiş olmaktadır. Ebû 

Dâvûd ise naklettiği bu hadis hakkında bir yorum yapmamıştır. Bu, hadisin ona göre 

sahih olduğunun delilidir.”1057  

Bu örnekte ‘Aynî ve Đbn Hacer hükümlerin dayandığı deliller üzerinden bir 

tartışma yapmaktadırlar. Đbn Hacer Hanefîlerin temel aldığı bazı rivayetlerin 

sıhhatine itiraz ederken ‘Aynî bunları savunmaktadır. Gerçekten de bu iki şerh 

sadece hüküm farklılıklarını değil, bu hükümlerin delillerini de zikretmektedir. 

Dahası bu şerhler delillere itiraz ve bunları savunu çerçevesindeki fikirlerle doludur. 

Adeta usul kaidelerini çarpıştırırlar. Mesela Hz. Peygamber’in, şehirliyi köylü adına 

satış yapmaktan nehyettiğine ilişkin1058 rivayetin şerhinde Đbn Hacer, Ebû Hanîfe’nin 

“Din, nasihattır” rivayetinin umumunu alarak nehiy hadisini neshettiğine 

                                                 
1052 Umdetu’l-kârî, XVII, 265. 
1053 Fethu'l-bârî, X, 16 
1054 Buhârî, 52 / şehâdât, 8 (III, 150) 
1055 Ebû Dâvûd, 23 / akziye, 16 (IV, 24); Đbn Mâce, 13 / ahkâm, 30 (II, 792) 
1056 Fethu’l-bârî, V, 257; Rivayet için bkz. Tirmizî, 33 / şehâdât, 2 (IV, 546) 
1057 Umdetu’l-kârî, XIII, 298 
1058 Buhârî, 34 / buyû’, 58 (III, 24) 
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hükmettiğini söyler. Ona göre cumhur da “Din, nasihattir”1059 rivayetini umuma 

hamletmiş ancak hâss olan nehiy rivayetini de kabul etmiştir. Zira hâss, âmma 

hükmeder. Ayrıca Đbn Hacer neshin ihtimalle sabit olamayacağını da ifade 

etmiştir.1060 ‘Aynî Đbn Hacer’in bu eleştirilerine söyle cevap vermektedir: “Hâssın 

âmma hükmetmesi sözünde tenakuz vardır. Zira aynı zamanda onun iddiasına göre, 

hâssın zannî, âmmın kat’î olması ihtimalinden veya hâssın mensuh olması 

ihtimalinden dolayı bu durum mutlak değildir. Neshin ihtimalle sabit olmayacağı 

sözü doğrudur. Ancak ‘din nasihattır’ hadisinin nehiy hadisini neshettiği ihtimal 

barındırmaktadır. Bilakis bu gibi yerlerde bize göre aslolan tercihlerdir. Tercihler ise 

şunlardır: Đki haberden biriyle ümmet amel eder. ‘Din, nasihattir’ hadisiyle ümmet, 

ihtilafsız amel etmiştir. “Hz. Peygamber şehirliyi köylü adına satış yapmaktan 

nehyetti” hadisiyle ise herkes amel etmemiştir. Bu durum neshe delâlet eden 

şeylerdendir. Ayrıca iki haberden birinin diğerinden daha meşhur olması da tercih 

sebeplerindendir”.1061  

Đnceleme konusu yapılan klasik dönem hadis şarihlerinin kendi mezhepleri 

içerisindeki ihtilafları fazlaca konu ettikleri söylenemez. Meselenin bu boyutuyla en 

fazla üstünde duran şarihlerin Endülüslü şarihler olduğunu hatırlayalım. Mâlikî 

mezhebindeki ihtilafları konu etmek onların temel özellikleri arasındadır. Zengin 

içerikli şerhler arasında ele aldığımız Minhâc, Fethu’l-bârî, Umdetu’l-kârî gibi 

şerhlerde bu yaklaşımın çok az olduğu söylenebilir. Bu yaklaşımın örneklerinden 

birini Nevevî, faili meçhul bir cinayete kurban giden bir adamın diyetini Hz. 

Peygamber'in zekât develerinden ödemesi1062 ile ilgili rivayetin şerhinde 

sergilemektedir. Rivayette geçen “onun kanını heder etmeyi doğru bulmadı ve ona 

diyet olarak sadaka develerinden yüz deve verdi” ifadesiyle ilgili olarak Nevevî, 

                                                 
1059 Buhârî, 2 / iman, 42 (I, 20); Muslim, 1 / iman, 23 (I, 74);  Tirmizî, 25 / birr, 17 (IV, 328) 
1060 Fethu'l-bârî, IV, 371 
1061 Umdetu'l-kârî, XI, 402 
1062 Muslim, 28 / kasâme, 1 (II, 1293); Bu hadise Sehl b. Ebî Hasme anlattığına göre şöyle olmuştur: 
"Abdullah b. Sehl ve Muhayyısa b. Mes'ûd Hayber'e gittiler. O günlerde Hayber'le sulh yapılmıştı. 
Onlar (özel işleri için) birbirlerinden ayrıldılar. Muhayyısa bir müddet sonra Abdullah b. Sehl'e 
rastladı; kan revan içindeydi, son nefeslerini verdi. Muhayyısa, arkadaşını orada defnetti ve Medine'ye 
döndü. Mes'ud'un iki oğlu Muhayyısa ve Huvayyısa, Abdurrahman b. Sehl ile birlikte (durumu haber 
vermek üzere) Rasûlullah 'ın yanına gittiler. Yaşça hepsinin küçüğü olan Abdurrahman konuşmaya 
başladı. Rasûlullah ‘büyüğü büyükle, büyüğü büyükle!" diyerek müdahale etti. Bunun üzerine o sustu, 
öbürleri anlattılar. Allah Rasûlü ‘elli yemin yapıp arkadaşınızın diyetini hak etmek ister misiniz?’ 
buyurdu. Onlar ‘nasıl yemin ederiz, ne şâhid olduk, ne de gördük!’ dediler. Allah Rasûlü ‘Yahudiler 
elli yeminle sizi tebrie etsinler mi?’ buyurdular. Onlar ‘biz kâfir insanların yeminine nasıl itibar 
ederiz?’ dediler. Rasûlullah onların bu tavrı üzerine, adamın diyetini kendisi ödedi." 
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kendi arkdaşlarından bazılarının, ‘zekât develerinden ödemesi’ ifadesinin râvinin 

hatası olduğunu düşündüklerini, Đshâk el-Mervezî’nin ise zahiren okuyup bu hadisten 

zekât develerinin bu şekilde harcanmasının cevazını tespit ettiğini belirtir. Yine 

arkadaşlarının (Şâfiîlerin) çoğunluğunun, Hz. Peygamber’in bu develeri sadaka 

verenlerden satın aldığını ve ardından öldürülenin ailesine bağışladığı şeklinde 

anladıklarını söyler. Bunlarda başka Nevevî Kâdî Đyâz kanalından bazı âlimlerin 

umumun maslahatı için zekâtın bu şekil kullanılmasının caiz olduğu görüşünde 

olduklarını, diğer bazılarının da bu hadisi, maktulün ailesinin zekâtı hak edecek 

kadar muhtaç olduğu şeklinde te’vîl ettiklerini nakleder. Nevevî ise bu te’vîli uygun 

görmemektedir. Kendisi de imamın umumun maslahatını gözetmek durumunda 

olduğunu belirterek rivayette bir sıkıntı olmadığını söylemek ister.1063 

Buraya kadar ele alınanlar şarihlerin tamamen mezhebi çerçevede hareket 

ettiklerini örneklemektedir. Bu şerhlerde yapılan, -her ne kadar hükümlerin 

delillerine işaret etme hatta doğrudan delillere dayalı istinbat görülüyorsa da- esasen 

mezhebin yerleşik görüşünü temellendirme ameliyesinden başkası değildir. Mesela 

yanında sahibi bulunmayan bir devenin, sahibinin izni olmadan sağılabileceğini, 

sahibi orada bulunmayan bir hurma bahçesinin duvarından üç defa seslenip, cevap 

veren olmayınca bahçeye girip meyvesinden yiyebileceğini ifade eden 

rivayetlerin1064 şerhinde bu yaklaşıma tanık olmaktayız. ‘Aynî bununla ilgili olarak 

"Âlimlerin çoğunluğu, içinde Ebû Hanîfe, Mâlik ve Şâfiî'nin de bulunduğu 

imamlardan fukaha-i emsâr, bir kişi için sahibinin izni olmadan bir başkasının 

bahçesinden bir şey yemek veya koyunundan süt sağıp içmek caiz değildir 

demişlerdir. Bu olsa olsa kişi zaruret anında ihtiyacını karşılayıp, tehlikeyi def 

edecek kadar yemek caizdir manasında olmalıdır" dedikten sonra nehiy hadisinin 

daha sahih olduğunu belirtir. ‘Aynî ardından bu rivayetlere iki şekilde 

yaklaşılabileceğine de dikkat çeker. Ona göre böyle bir tasarruf, âdeten mal sahibinin 

izni olursa, hadislere göre amel edilir. Veya bu hadis Đslâm'ın ilk devirleri için geçerli 

olup, zarureti gerektiren şartlar altında tatbiki mümkün idi."1065  

Burada ‘Aynî'nin imamların özellikle de Ebû Hanîfe’nin görüşüne aykırı 

duran rivayetleri te'vîl edişine şahit oluyoruz. Elbette ‘Aynî'nin yaptığı, nassları 

                                                 
1063 Minhâc, XI, 148 
1064 Ebû Dâvûd, 15 / cihâd, 85 (III, 89–90 ); Tirmizî, 12 / buyû', 59 (III, 589) 
1065 Umdetu'l-kârî, XII, 391 
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Đmamların görüşüne te'vîl etme anlamına gelmeyip, Đmamları bu görüşe ulaştıran 

muhtemel manaları tespit çabasıdır.1066 Muhtemel te'vîllerin bu şerhlerde ziyadesiyle 

yer aldığı görülür. Bu şerhleri bir fıkıh kitabından üslup itibariyle ayıran yönlerden 

biri de budur. Yukarıdaki örnekte ‘Aynî, rivayetlerin sıhhat bakımından eşdeğerde 

olmadıklarını ifade ettiği halde hem te'vîl hem de nesh yönteminin işletilebileceğine 

dikkat çekmektedir. Oysa tearuz iki eşdeğerdeki rivayet arasında söz konusudur. Ve 

tearuzu giderme yöntemlerinin sırası da mezheplere göre bellidir. Bu, şarihlerin 

tearuzu aşmada mezheplerinin yöntemlerine tabi olmadıklarını göstermemektedir. 

Bir hükmü tartışırken mezheplerinin yöntemlerine tabi olurlar. Ancak bununla 

birlikte savundukları görüşleri muhaliflerinin yöntemleri bakımından da 

temellendirme ihtiyacı hissederler. Kısacası bir meseleye ilişkin kendilerinden önce 

tartışılmış ne kadar boyut varsa hepsine bir şekilde işaret etmek isterler. Bu 

söylediğimiz tavır da yine Đbn Hacer ve ‘Aynî ile ilgilidir. Nevevî'nin Minhâc'ı bu 

bakımlardan daha mütevazı bir şerhtir.  

Şarihlerin fıkhî hüküm çıkarırken mensubu oldukları mezhebin yerleşik 

usulüne tabi olduklarını söylemek mümkündür. Nevevî ve Đbn Hacer'in şâfiî, 

‘Aynî'nin ise hanefî olduğu malumdur. Bu şarihlerin muarız rivayetleri ele alırken de 

mezhepleri ile aynı doğrultuda hareket ettiklerini, namaz kılanın önünden kadın, eşek 

ve köpeğin geçmesi durumunda namazın bozulup bozulmayacağı konusundaki 

yaklaşımları ile örneklendirebiliriz. ‘Aynî bu gibi durumlarda namazın 

bozulmayacağına dair delilleri, 'cumhurun hadisleri' olarak niteler ve bu hadislerin 

daha sahih olduğunu söyler. Nevevî'nin, diğer hadisleri de kabul edip, bu hadisleri 

“huşuu bozar” şeklinde bir te'vîlle cem’ edilebileceğini1067 iddia etmesini de güzel 

 bulduğu halde, hadislerin sıhhat derecesinin eşit olmaması sebebiyle bunu kabul (جيد)

etmez. Daha sahih ve kuvvetli hadislerin (sened bakımından) tercihi, daha iyi ve 

                                                 
1066  Bu yaklaşım teorik ifadesini daha önce el-Kerhî'de bulmuştur. el-Kerhî (340/951) şöyle der: ا¹صل 

  التوفيق جھة من التأويل على تحمل أن وا¹ولى الترجيح على أو النسخ على تحمل فإنھا أصحابنا قول تخالف آية كل أن
(Ashabımızın görüşelerine aykırı olan bir ayet ya mensuh kabul edilir ya tercihe hamledilir. En 
uygunu onu müevvel kabul edilmesidir. Bkz. el-Kerhî, Ebû’l-Hasen Ubeydullah b. El-Huseyn, er-
Risale,(Tesîsu’n-nazar sonunda), Mısır ty., 84) el-Kerhî'nin bu sözü, kendi mezhep imamlarının 
sözlerinin nassları nesh ettiğini ya da nassların imamların sözlerine te'vîl edilmesi gerektiği manasında 
değildir. O, bu nassalar mevcut olduğu halde imamlar böyle bir hükme ulaşmışlarsa, bu nassın 
mensuh olduğunun ya da te'vîli gerekli kılan bir durumun bilgisine sahip olmuş olmalılar 
anlamındadır. Kerhî’nin bu sözünün izahı için ayrıca bkz. Apaydın, H. Yunus, “Kerhî” mad. DĐA, 
XXV, 285 
1067 Minhâc, IV, 227 
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daha kuvvetli bir görüş veya tutulması gereken bir yol olduğunu savunur.1068 

Nevevî'nin cem'i önceleyen tavrına karşılık ‘Aynî'nin tercih yöntemine başvurması 

dikkat çekicidir.  

Fıkhî yaklaşımın zengin içerikli şerhlerde temel bir özellik olarak yer aldığı 

vurgulanmalıdır. Đlk dönem şerhlerine göre üslup ve içerik bakımından farklılıklar 

ihtiva eden bu yaklaşımın mezhebi çerçevede devam ettiği belirtilmelidir. Bu 

şerhlerin farklı görüşlerin delilleriyle beraber zikredildiği, sadece hükümlerin ve 

delillerin değil, bu delilleri kullanma yöntemlerinin de tartışıldığı platformlar haline 

geldikleri görülmektedir. Müelliflerinin çoğu zaman bir fakih gibi davrandıkları 

görülse de esasen onların mezheplerinin görüşlerini temellendirme ve muhaliflerine 

karşı savunma gayreti içerisinde olduklarını fark etmek zor değildir. 

Bu dönemde şerhler -her ne kadar delillere inseler de- yerleşik anlayışlar 

üzerinden tartışırlar. Onların delilleri konu etmesi, bu alanlardaki birikimi de 

sergileme ve aktarma amacından bağımsız değildir.  

 

D. Rivayetleri Sıhhat Yönüyle Đnceleme 

Rivayetlerin sıhhatini inceleme, isnadı ve ricali hakkında bilgi verme, metin 

tashihi gibi değerlendirmeler zengin içerikli şerhlerde önemli yer tutmaktadır. Diğer 

şerh türlerinin hiç birisinde sıhhat konusuna ayrılan yer zengin içerikli şerhlerdeki 

kadar değildir. Kısaca tenkid ve tetkik olarak ifade edilebilecek bu değerlendirmler 

hem şerhe konu edilen hem de şerhin içinde geçen rivayetlerle ilgili olarak 

yapılmaktadır. 

Zengin içerikli şerhlerde sıhhat tetkiki, tenkidinden çok daha fazladır. 

Rivayetin sahihliğini ortaya çıkarma, isnadın durumunu gösterme ve râvilerini 

tanıtma faaliyeti, rivayetin zayıflığını tespit etme işlemine göre mukayese 

edilemeyecek kadar çoktur. Rivayetlerin mevzu olduğunun tespiti ile ilgili bir örneğe 

rastlamak zaten mümkün değildir. Zira bu bölümde araştırmamıza konu olan eserler 

Sahîhayn'ın şerhleridir.  

Đbn Hacer ve ‘Aynî düzenli olarak isnad ve rical hakkında bilgiler verirler. 

Bu konuda ‘Aynî'nin daha sistemli hareket ettiği belirtilmelidir. O, ‘zikru ricâlihi’ ve 

‘beyânu ricâlihi’ şeklinde attığı başlıklar altında şerh ettiği rivayetlerin ricaliyle ilgili 

                                                 
1068 Umdetu'l-kârî, IV, 408 
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bilgiler verir. Đlk geçtiği yerlerde tam olarak verdiği tanıtıcı bilgileri sonrasında 

tekrar etmeyip genellikle bu yerlere atıflarla yetinir. ‘Beyânu letâifi isnâdihi’ başlığı 

altında da isnadın durumuna ilişkin bilgiler verir. Nevevî'de de sıhhate ilişkin olarak 

en yoğun görülen yön budur. O, râvilerin isimlerinin okunuşunu tespitle başladığı 

izahlarını, özellikle ilk geçtiği yerlerde tanıtıcı bilgilerle devam ettirir. Mesela Vefd 

Abdilkays rivayetinin isnadında yer alan Ebû Cemre (ابو جمرة) lakabıyla ilgili olarak, 

kelimenin ‘cim’ ve ‘ra’ ile okunduğunu, söz konusu râvi’nin isminin ise, Nasr b. 

Đmrân b. Đsam olup kendisine Đbn Đsam ed-Dubaî denildiğini belirtmektedir. Ayrıca 

bu şekilde yazılıp da ‘cim’ ve ‘ra’ ile okunan ismin sadece bu râviyi ifade ettiğini, 

bunun dışındaki râvilerin isimlerinin ‘ha’ ve ‘ze’ ile 'حمز' şeklinde okunduğunu 

Đbnu’s-Salâh ve diğer âlimlerden nakletmektedir.  

Bu şerhlerde hemen her rivayetin ricalinin tanıtıldığı görülür. Râvi 

isimlerinin okunuşu, râvinin nesebi, künyesi vs bilgileri verilir. Örneğin Đbn Hacer 

"Ahmed b. Yunûs – Âsım b. Muhammed – Vâkıd b. Muhammed – Saîd Đbn 

Mercâne…"1069 senedinde geçen Saîd b. Mercâne ismi ile ilgili şu açıklamayı 

yapmaktadır:  

"'mim'in fethasıyla, 'ra'nın sukûnuyla ve ardından da 'cim' harfiyle okunur. O Saîd'in 

annesidir. Saîd'in babasının ismi de Abdullah olup künyesi Saîd Ebû Osmân'dır."1070   

Ricalle ilgili bilgilerin yanı sıra isnadın durumuna ilişkin bilgilerin de 

mevcut olduğu söylenmişti. Genellikle isnadın münkatı' olup olmaması araştırılan 

konulardandır. Bunun yanı sıra inkıta' ile sıkı ilişili olan eda siygalarını tespit gibi 

değerlendirmelere tanık olmaktayız. Mesela ‘Aynî, haddesenâ Müsedded haddesenâ 

Đsmâîl b. Đbrâhîm ahberenâ Ebû Hayyân et-Teymî an Ebî Zür’a an Ebî Hureyre 

şeklinde senedi olan bir rivayetin şerhinde, bu isnadda tahdîs ve an’ane siygalarının 

kullanıldığını belirttikten sonra Đsmâîl b. Đbrâhîm adlı râviye dikkat çeker. Bu râvinin 

isminin ‘Peygamber’i Sevmek Đmandandır’1071 babında Ya’kub b. Đbrâhîm – Đbn 

Uleyye – Abdilazîz şeklinde annesine nispet edilmiş halde geçtiğine işaret eder. 

‘Aynî’ye göre bu Buhârî’nin zaptı ve güvenilirliğinin kemalini göstermektedir. ‘Aynî 

                                                 
1069 Buhârî, 49 / ıtk, 1 (III, 116) 
1070 Fethu'l-bârî, V, 147 
1071 Buhârî, 2 / iman, 8 (I, 9) 
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ayrıca isnadda yer alan Ebû Hayyân’ın tâbiî olmadığını fakat Eyyûb ve el-A’meş gibi 

iki büyük tâbiînin ondan rivayet ettiğini de belirtir.1072  

Ele aldığımız bu şerhler, şerh ettikleri eserlerin rivayetlerini tetkik etmekle 

kalmayıp onları eleştiriler karşısında savundukları olur. Elbette bu durum, üç şerhte 

faklı oranlardadır. Bu şerhlerden Đbn Hacer'in Buhârî rivayetlerini savunmakla 

meşhur olduğu bilinmektedir.1073 Đbn Hacer Buhârî’ye yapılmış tenkitleri hem 

Hedyu’s-sârî’de hem de Fethu’l-bârî’de cevaplandırmaya çalışmaktadır. O, Hedyu’s-

sârî’nin sekizinci bölümünü Darakutnî ve başka âlimlerce yapılmış olan tenkidlere 

ayırmıştır. Đbn Hacer, söz konusu bölümde tenkitlere genel cevap verdikten ve 

tenkitleri altı kısma ayırdıktan sonra tenkide tabi tutulmuş olan 110 adet hadisi tek 

tek ele alıp değerlendirmektedir. Đbn Hacer’in burada ele aldığı hadislerden 18’i 

Darakutnî dışındaki âlimler tarafından tenkid edilmiş olan hadislerden oluşmaktadır. 

Geriye kalan hadisler ise Darakutnî’nin tenkid ettiği hadisler olup, çoğunluğu et-

Tetebbu’da yer almaktadır. Aralarında Darakutnî’nin başka eserlerinde tenkid ettiği 

hadisler de vardır. Đbn Hacer, yapılmış olan tenkitlerin hemen hepsini Fethu’l-

bârî’de cevaplamaya çalışır.1074  

Đbn Hacer, Buhârî’nin muallâk rivayetlerini vasletmek amacıyla Tağliku’t-

ta’lik adlı eserini yazmıştır. Bununla birlikte aynı konuyu hem Fethu’l-bârî’de hem 

de mukaddimesi olan Hedyu’s-sâri’de ele almaktadır. Özellikle Fethu’l-bârî’de 

Tağliku’t-ta’lik’i adeta tekrarlamıştır.1075  

Đbn Hacer, tenkid edilen hadisleri ele almadan önce, insaf sahibi herkesin, 

bu hadislerin hepsinin –çoğunluğu kitabın aslında bir kusur meydana getirmemesine 

rağmen- başka yönlerden de rivayet edilmiş olduklarını bilmesi gerekmektedir”1076 

sözüyle kitabın sahihliği konusundaki nihai yargısını ortaya koymaktadır.  

Đbn Hacer'e göre daha rahat ve eleştirel davranan ‘Aynî'nin de zaman zaman 

Buhârî'yi savunduğuna tanık olmaktayız. Mesela Hişâm b. Ammâr (ö. 245/860) - 

Sadaka b. Hâlid (ö. 180/796) - Abdurrahman b. Yezîd b. Câbir (ö. 150/768) - Atiyye 

b. Kays el-Kilâbî (ö. 121/738) - Abdurrahman b. Ğanem el-Eş’arî (ö. 78/697) - Ebû 

                                                 
1072 Umdetu'l-kârî, I, 440 
1073 Buhârî'yi rivayetleri dâhil diğer bütün yönleriyle savunduğunu görmek için bkz. Bilen, Mehmet, 
Đbn Hacer’in Buhârî’ye Yöneltilen Đtirazlara Verdiği Cevaplar, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara, 
2004 
1074 Bilen, a.g.e., 162 
1075 Bilen, a.g.e., 146 
1076 Hedyu’s-sârî, 346 
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Âmir el-Eş’arî (ö. 8/630)) veya Ebû Mâlik el-Eş’arî (ö. ?)1077 isnadlı rivayetin 

şerhinde her iki şarihin naklettiğine göre Đbn Hazm, Buhârî ile hadisi aldığı kişi 

arasında bir sened kopukluğunun, yani inkıta’ın olduğunu iddia etmiştir. Đbnu’s-

Salâh (ö. 643/1245) ise, Ulûmu’l-hadîs’inde, Đbn Hazm’ın hata ettiğini, hadisin sahih 

olup Buhârî’nin ittisal şartıyla ma’ruf olduğunu1078 ayrıca Buhârî, kitabının başka bir 

yerinde bu hadisi muttasıl bir senedle zikrettiği için böyle yaptığını söyler. Đbnu’s-

Salâh bunlara ilaveten bazılarının, Buhârî’nin قال ف�ن    deyip hocalarından birinin 

ismini verdiğinde, bunun, mu'an'an isnad kabilinden olduğunu yahut şeyhinden 

münavele veya müzakere yoluyla aldığında böyle dediğini nakletmektedir.1079 Đbn 

Hacer, Buhârî müdellis olmadığı için müdellis olmayanın an’anesinin ittisale 

hamledilmesi gerektiğini, dolayısıyla hadisin muttasıl olacağını söyler. Đbn 

Mende'nin (ö. 470/1078) Buhârî’nin قال  ifadesinin tedlis olduğunu belirtmesini de, 

Buhârî’yi hiç kimsenin tedlisle vasıflandırmadığını ve Đbn Mende’nin muradının 

şeklî bir tedlis olduğunu söyleyerek izah eder.1080 ‘Aynî de, Đbn Hazm’ın 

eleştirilerine Đbn Hacer’le aynı doğrultuda tavır geliştirmektedir. O, Đbn Hazm’ın, 

Buhârî ve Sadaka b. Hâlid arasında inkıta’ olduğunu ve bu durumda da bu rivayetin 

delil olamayacağını iddia ettiğini belirtir. ‘Aynî Đbn Hazm’ın bu iddiasına şu şekilde 

cevap verir: “Đbn Hazm burada vehmetmiştir. Çünkü Buhârî ‘kâle Hişâm b. Ammâr 

haddesana Sadaka…’ demiştir. ‘Kâle Sadaka b. Hâlid’ dememiştir…”1081 

Bu örnekte her iki şarihin de Buhârî rivayetini savunduklarını ve bunu 

yaparken de 'müdellis olmayanın an’anesinin ittisale hamledilmesi gerektiği' 

şeklinde yerleşik bir usûl kaidesinden destek aldıklarını görmekteyiz.  

Nevevî’nin de Muslim’in rivayetlerine eleştirel yaklaşmaktan ziyade izah 

edici bir tavır belirlediği görülür. Mesela Hz. Peygamber'in, kocasının boşadığı 

Fatıma bint Kays'a, Abdullah b. Ümmi Mektûm'un âmâ oluşundan dolayı örtüsünü 

çıkarıp rahat hareket edebileceği gerekçesiyle onun evinde iddet beklemesini 

istediğini belirten1082 rivayet ile Hz. Peygamber'in hanımlarından o görmese bile 

hanımlarının onu görebileceği gerekçesiyle âmâ olan Abdullah b. Ümmi Mektûm'dan 

                                                 
1077 Buhârî, 74 / eşribe, 6 (VI, 243) 
1078 Bkz. Đbnu’s-Salâh, Ebû Amr Osman b. Abdirrahman,  Ulûmu’l-hadîs, Mektebetu’l-farâbî 1984, I, 
36 
1079 Bkz. Đbnu’s-Salâh, Ulûmu’l-hadîs, I, 36 
1080 Fethu’l-bârî, X, 53  
1081 Umdetu’l-kârî, XXI, 261 
1082 Muvatta', Talâk, 67 (II, 580) 



241 
 

gizlenmelerini istediğini anlatan1083  rivayet çelişmektedir. Đkinci rivayetin -

senedindeki Nebhân'dan dolayı sahih bulmayan Bâcî gibilerin aksine- hasen 

olduğunu hatta Ebû Dâvûd, Tirmizi ve başkalarının da rivayet ettiğini belirtmekte ve 

bu rivayeti te’vîl etmektedir.1084   

Şerhlerdeki sıhhat tetkiki ve tenkidi oranı aynı zamanda şerh edilen eserin 

onlar tarafından nasıl algılandığına dair de bir fikir vermektedir. Zengin içerikli 

şerhler temel hadis kitaplarının otorite kazanma süreçlerinin tamamlandığı döneme 

denk gelir. Bu dönemde bazı kitaplarla özellikle de Sahîhayn ile ilgili otorite 

niteliğinin kendisine bağlı olarak geliştiği ‘sahihlik’ algısı tam anlamıyla 

yerleşmiştir. Bu böyle olmakla beraber bu algının kitapların ihtiva ettiği tek tek bütün 

rivayetlerle ilgili olmadığı, kitabın geneline ilişkin olduğu görülmektedir. Mesela 

Muhammed b. Kesîr (ö. 223/838) - Đsrâil b. Mûsâ (ö. ?) - Osmân b. Muğîre (ö. ?) - 

Mücâhid (ö. 100/718) - Đbn Ömer1085 senediyle ilgili olarak hem ‘Aynî hem de Đbn 

Hacer eleştirel bir tavır takınırlar.  ‘Aynî, Ebû Mes’ûd’dan bunun yanlış olduğunu, 

doğrusunun, Muhammed b. Kesîr, Đshâk b. Mansûr (ö. 251/866), Đbn Ebî Zâide (ö. 

183/799) ve Yahyâ b. Âdem’in (ö. 203/823) rivayet ettiği gibi Đsrail – ‘Osmân – 

Mücâhid - Đbn Abbâs şeklinde olması gerektiğini nakleder. ‘Aynî Ebû Ali el-Ğassânî 

(ö. 498/1104) de, aynı görüşte olduğunu ekledikten sonra hatanın Buhârî’den mi, 

yoksa Firebrî’den (ö. 320/932) mi kaynaklandığı sorusunu ortaya atar. Đsmailî’nin 

hatanın başkasından kaynaklandığı görüşüne karşılık “Buhârî, masum değildir” 

şeklinde cevap verir.1086 Đbn Hacer de, Đbn Abbâs hadisinin tercih edilmesi gerektiği 

konusunda aynı görüştedir.1087 Burada ‘Aynî ve Đbn Hacer’in Buhârî’nin vehmine 

dikkat çekmiş olmaları önemlidir. Sözü edilen yaklaşımın diğer bir örneğinin, 

Buhârî’nin Urve b. Zübeyr - Zeyneb bint Ebî Seleme - Ümmü Seleme senediyle 

rivayet ettiği bir rivayetin şerhinde sergilendiği görülmektedir.1088 Đbn Hacer 

Dârekutnî’nin Urve’nin Zeyneb’le mülaki olamayacağına dayanarak bu hadisin 

münkatı’ olduğuna ilişkin kanaatine işaret etmekte ve her ne kadar bu hadisin 

Buhârî’nin naklettiği gibi mevsul tarikleri bulunsa bile, çoğu rivayetlerde Zeyneb’in 

                                                 
1083Tirmizî, edeb, 29 (V, 102) 
1084 Minhâc, V, 240 
1085Buhârî, 60 / enbiyâ, 48 (IV, 139) 
1086 Umdetu’l-kârî, XVI, 46 
1087 Fethu’l-bârî, I, 365–366 
1088 Buhârî, 25 / hacc, 64 (II, 163) 
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olmadığına dikkat çekmektedir.1089 ‘Aynî de ‘Urve ile Zeyneb’in mülakatının 

mümkün olduğunu söyleyenler olmasına rağmen en doğrusunun bu senedin münkatı’ 

olduğunun kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır.1090 

Nevevî’nin tenkit edici yorumunun bir örneğini Đbn Abbâs'tan gelen şu 

rivayeti değerlendirişinde görmemiz mümkündür. 

"Rasûlullah (s.a.) yüzüne damga vurulmuş bir merkep gördü de bundan 

hoşlanmadı. 'Vallahi ben buna ancak yüzünden uzak bir yere damga vururdum' dedi. 

Ve emir verdi, kendi merkebinin sağrıları dağlandı. Đşte sağrıları ilk dağlayan 

odur"1091  

Nevevî rivayette geçen 'vallahi ben buna ancak yüzünden uzak bir yere 

damga vururdum' ifadesiyle ilgili olarak, nispet edildiği kişi bakımından bir hatadan 

bahseder. Nevevî, Kâdî Đyâz'dan, bu sözün Abbâs b. Abdilmuttalib'e ait olduğunu 

bununla ilgili olarak Muslim'in kitabında bir müşkil bulunduğunu nakletmektedir. 

Kâdî Đyâz, bu sözün Hz. Peygamber'e nispet edilişinin bir vehim olduğunu, 

doğrusunun Abbâs'a nispet edilmesi olduğunu belirtir. Nevevî bunları naklettikten 

sonra Kâdî Đyâz'ın 'bu sözün Hz. Peygamber'e nispet edilişinde bir vehim vardır' 

sözüyle ilgili olarak iddia edilen durumun açık olmadığını, zahir olanın Đbn Abbâs'a 

nispet edilmesi olduğunu belirtir. Şu durumda bu yargının Abbâs ve oğlu için de 

geçerli olmasının mümkün olduğunu da ekler. 

Nevevî'nin bu yorumunun metinle ilgili bir tashih olduğu görülmektedir. 

Zengin içerikli şerhlerde zaman zaman sergilenen bu yaklaşım, şerh edilen eserin 

rivayetlerinin sıhhatiyle ilgili olmakla beraber metni reddetmeyi gerektirecek 

nitelikte bir yaklaşım değildir. Örneğin “Kim Allah yolunda çift harcama yaparsa 

cennetin her bir kapısının bekçileri (كل خزنة باب) onu ‘ey falan, buraya gel diye 

çağırır…”1092 şeklindeki rivayette geçen 'كل خزنة باب' ibaresiyle ilgili olarak Đbn 

Hacer: “Sanki maklûbdur, çünkü murâd ‘خزنة كل باب’ ibaresidir” demektedir.1093 

‘Aynî de “sanki” sözüne ihtiyaç olmadığını, bilakis maklûb olduğunu ifade 

etmektedir.1094 

                                                 
1089 Hedyu’s-sârî, 358 
1090 Umdetu’l-kârî, IX, 387 
1091 Muslim, 37 / el-libâs ve'z-zînet, 29 (II, 1673) 
1092 Buhârî, 56 / cihâd, 37 (III, 213) 
1093 Fethu’l-bârî, VI, 49 
1094 Umdetu’l-kârî, XIV, 190. 
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Bir başka örnekte Đbn Hacer'in metinle ilgili diğer bir tashihine tanık 

oluyoruz. “Rasûlullah on kişilik bir keşif birliği hazırladı da, bunların başına Ömer’in 

oğlu Âsım’ın dedesi olan Âsım b. Sâbit’i kumandan tayin etti…”1095 Đbn Hacer, bu 

hadiste bazı râvilerin vehmettiğini söylemiştir. Çünkü Âsım b. Sâbit, Âsım b. 

Ömer’in dedesi değil, dayısıdır. Zira Âsım’ın annesi Cemile bint Sâbit, Âsım’ın kız 

kardeşidir. Onun ismi daha önce Asiyye idi. Hz. Peygamber onu değiştirmiştir.1096 

Klasik dönem şerhlerinden ele aldığımız Minhâc, Fethu'l-l-bârî ve 

Umdetu’l-kârî'de rivayetlerin sıhhat yönünün incelenmesinde, sened ve metin 

bakımından tahliline ağırlık verildiğini söylemeliyiz.  Bu şerhlerdeki sıhhat ile ilgili 

genel yaklaşım, isnad ve ricalle ilgili olarak tanıtma ve onaylama, metin ile ilgili de 

te'vîl ve tashih çerçevesindedir. Bu eserlerde şerh ettikleri kitapların (Sahihayn) 

rivayetlerini savunma eğiliminin hâkim olduğu görülmektedir. Özellikle bu amaçla 

eserler kaleme almış olan Đbn Hacer bu gayretini şerhinde de göstermektedir. 

Klasik dönemde yazılan şerhlerde tenkid olmasa bile tetkikin hemen her 

rivayetle ilgili yer alması söz konusudur ki, bu, şerh edebiyatındaki dönüşümün 

göstergelerinden biri olarak da vurgulanabilir. Çünkü ilk dönem şerhlerinin fıkhî 

niteliği sıhhat konusunun temel bir ilgi alanı olmasını engellemiştir.  

Klasik dönem şerhlerinde –başka bir ifadeyle zengin içerikli şerhlerde- 

rivayetlerin özellikle senedinin tenkid değil de tetkik amaçlı ele alınması o eserlerin -

ki bunlar Buhârî ve Muslim'dir- otoritelerini kazanma süreçlerinin tamamlandığı bir 

döneme tesadüf etmesiyle ilgilidir. Rivayetleri sıhhat yönüyle incelemenin, şerhlerin 

önemli özellikleri arasına girmesi,  rivayete sadece delil olma değeri bakımından 

değil, rivayetin sırf durumunu tespit amacının güdülmesiyle de ilgilidir.   

Kısacası fıkhî şerhlerde hadislerin sıhhatine ilişkin değerlendirmelerin az 

olması eserlerin yazılış gayesiyle izah edilebilir. Bu az yoğunluktaki sıhhat 

değerlendirmeleri içerisinde hadis tetkiklerinin kimi şerhlerde tenkidden daha fazla 

oluşu, şerh edilen eserlere dair 'sahihlik' algısına bağlanabilir.  

Klasik dönemde sıhhat incelemelerinin yoğunluğunu şerh usulündeki 

dönüşümün bir sonucu olarak görmek gerekir. Bu değerlendirmelerde tetkikin 

ağırlıkta oluşu şerh edilen eserlerle ilgili 'sahihlik' algısıyla izah edilmelidir.  

 
                                                 
1095 Buhârî, 64 / meğazî, 10 (V, 10) 
1096 Fethu’l-bârî, VII, 310 
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E. Şerh Edilen Eserin Yapı ve Sistematiğinin Şerh Üzerindeki Rolü 

Zengin içerikli şerhler ‘belli bir hadis kitabının şerhi’ni yapma dönemini 

temsil etmektedir. Bu eserlerde şerh edilen kitabın düzenine tabi olma, müellifin 

gerek bab başlıklarında gerekse doğrudan yaptığı açıklamaları şerhin konusuna dâhil 

etme, terceme-hadis uyumunu konu etme, rivayetlerin tertibinde gözetilen anlamı 

izhar etme gibi kitabın yapı ve sistematiğinin tahliline yönelik çabaların temel 

unsurlar haline geldiğini görmekteyiz. 

Zengin içerikli şerhlerde tasnif düzenine tamamen uyulduğu söylenebilir. 

Kitap ve babların hatta rivayetlerin tertip sırasına riayet edilmekte olup, birden fazla 

bab ya da rivayeti bir arada ele alma şeklindeki birleşik yorumlarına ilk dönem 

şerhlerindeki kadar rastlanılmamaktadır. 

Tercemeler ve müellifin açıklamaları tasnif edilen rivayetler gibi şerhin 

temel konularından sayılmaktadır. Terceme denildiği zaman ilk akla gelen eser 

Sahîh-i Buhârî’dir. Tercemelere ilişkin değerlendirmelere, ele aldığımız zengin 

içerikli şerhler arasında en fazla yer verenleri Kirmânî, ‘Aynî ve Đbn Hacer’e ait 

olanlardır. Çalışmamıza konu ettiğimiz diğer bir eser olan Muslim şerhi Minhâc’da 

tabiî olarak böyle bir değerlendirme bulunmamaktadır. Haddi zatında Muslim’in 

Kitab isimleri müellifin tayini neticesinde mevcut iken, bab başlıklarının 

mevcudiyeti konusunda olumsuz bir kanaat hâkimdir. Bugün elimizde matbu olan 

Sahih-i Muslim’lerin bab başlıklarının Nevevî’ye ait olduğu bilinmektedir.1097 Onun 

‘Her nevi iyiliğe sadaka adı verilebileceğini beyan babı’nın1098 altındaki rivayette 

geçen “Her iyilik sadakadır” ifadesini izah ederken, bunun her türden iyiliğin sevap 

kazandırdığı anlamında olduğunu ve tercemede kendisinin ifade ettiği şeyi 

açıkladığını belirtmesi bu durumu teyit etmektedir. Nevevî burada “Onda (rivayette) 

tercemede zikrettiğimiz şeyin beyanı vardır” ( في الترجمة وفيه بيان ماذكرناه ) ifadesini 

kullanır ki bu tercemenin kendisi tarafından konulduğuna delalet eder.1099  

Şerh edilen eserlerden Sahîh-i Buhârî’nin tercemelerinin, altındaki 

hadislerle uyumu gibi meseleler sadece hadis şarihlerinin değil, diğer âlimlerin de 

ilgi alanlarından olmuştur.1100 Bu konuda Buhârî’nin tercemelerini izaha çalışanlar 

                                                 
1097 Kandemir, Yaşar, “el-Câmiu’s-sahîh”, DĐA, VII, 124  
1098 Muslim, 12 / zekât, 16 (I, 697) 
1099 Bkz. Minhâc,  VII, 91 
1100 Bu alandaki en meşhur eserlerden biri Đbn Munîr’in (ö. 683) Kitâbu’l-mutevârî alâ terâcimi’l-
Buhârî adlı eseridir. Diğer eserleri topluca görmek için bkz. Uğur, Hadis Edebiyatı, 256 
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olduğu gibi onu tenkit edenler de çıkmıştır. Şarihler arasında da Kirmânî’nin (ö. 787) 

bu hususta diğerlerine göre daha eleştirel yaklaştığı görülmektedir. Onun temel 

iddiası, Buhârî’nin kitaplarının tanziminde ve muhtevalarının tasnifinde şeyhlerine 

tâbi olduğudur.1101 Aynı zamanda o, Buhârî’nin Sahih’ini şerhi esnasında, bir hadis 

kitabında bulunmaması gerektiğinin düşündüğü şeylerin mevcudiyetinden de rahatsız 

olmuş ve bundan dolayı Buhârî’yi sert bir dille tenkit etmiştir.1102  Buna karşılık bu 

konuda en hassas davranan şarih şüphesiz Đbn Hacer’dir. O, tercemeleri izah etmeye 

çaba sarf ederken aynı zamanda Sahih-i Buhârî’nin diğer özellikleriyle ilgili olduğu 

gibi tercemelerine yönelen eleştirileri de bertaraf etmeye çalışır. Kirmânî’nin 

eleştirilerine genellikle cevap veren Đbn Hacer, Kirmânî’nin, tercemelerinde 

Buhârî'nin hocalarını taklit ettiği görüşünü, daha önce hiç kimsenin böyle bir iddiada 

bulunmadığı gerekçesiyle reddetmektedir.1103 

‘Aynî de zaman zaman tenkitçi bir tutum takınmaktaysa da, Buhârî’nin 

tercemelerini çok önemsediği, -çoğu anlamaya yönelik olmak üzere- onları izah 

etmeden geçmeyişinden anlaşılmaktadır. Onun bab başlıklarını izaha yönelik 

yorumlarına çok sık rastlamak mümkündür. Örneğin, “Bir Kişinin Kendi (Mümin) 

Kardeşine: ‘Bak, iki hanımımdan hangisini istersen senin için onu boşayayım’ 

Demesi Babı”1104 ile ilgili olarak ‘Aynî şu açıklamayı yapar: 

“k.el-buyû’un başında geçen Abdurrahmân b. Avf rivayetinin lafzını terceme yapmıştır. 

Bunu iki tarikten rivayet ettiğine işaret etmek için yapmıştır. Bunlardan biri bizzat 

Abdurrahmân’ın kendisinden diğeri Enes’ten Züheyr – Humeyd kanalından gelen ve yine 

aynı olaydan bahseden rivayettir. Burada da Enes’in Süfyân – Humeyd kanalından gelen 

rivayetine yer verilmiştir. Buhârî tercemedeki ifadeleri bizzat hadisin ifadelerinden almıştır.  

Pek çok faydayı hatırlatmak için kitabının pek çok yerinde daha önce görülmemiş 

tercemeler koymuştur. Onun bundaki amacı rivayetlerin çokluğu ile sened ve metinlerdeki 

ihtilafa işaret etmektir.” 

Buhârî’nin tercemelerini tenkit etme ya da savunma amaçlı yapılan 

yorumları, mahiyetinden ziyade tercemelerle ilgilenmeyi işaret etmesi bakımından 

önemsiyoruz. ‘Aynî’nin de kimi zaman “hadisin tercemeyle ilgisinin beyanı” 

şeklinde attığı başlıkla ve çoğu zaman da “mutâbakatu’l-hadis li’t-terceme” 

                                                 
1101 Mesela bkz. el-Kevâkibu’d-derârî, I, 134 
1102 Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları, 106 
1103 Fethu’l-bârî, I, 82 
1104 Buhârî, 67 / nikâh, 6 (VI, 118) 
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cümlesiyle başladığı bölümlerde verdiği bilgiler, bunun, zengin içerikli şerhlerde 

temel özellikler arasında yer aldığını en açık biçimde kanıtlamaktadır. 

Buhârî’nin şerhlerinden Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kârî’de müellifin 

görüşlerinin de şerhe konu edildiğini görmekteyiz. Örneğin ‘Aynî Buhârî’nin, 

Cibrîl’in Nebî (a.s.)’a iman, Đslam, ihsan ve kıyametle ilgili sorması babının altında 

“ve Nebî (a.s.)’ın ona açıklamalarda bulunması ve sonunda da ‘Cibrîl size dininizi 

öğretmek için geldi’ buyurarak burada anlattıkları ile Vefd Abdilkays’a 

anlattıklarının tümünü din olarak nitelemiştir” şeklindeki sözleri ile rivayetin 

sonundaki " مانيجعل ذلك كله من اÁ: و عبد هللاقال أب " (Buhârî: Rasûlullah bunların tümünü 

imandan saydı) ifadesini şöyle izah etmektedir:  

 .yani Nebî (a.s.) saydı. Buhârî bununla hadiste zikredilenlere işaret etmektedir (saydı) جعل“

Buhârî daha önce bunların tümünü din olarak nitelemişti dersen, bu hadisin zahirine uygun 

olarak kullanmasıyla ilgilidir. Çünkü hadisin sonunda Nebî (a.s.) ‘insanlara dinlerini 

öğretmek için geldi’ buyurmaktadır. Buhârî’nin bunları iman olarak nitelemesine gelince, 

 kelimesi teb’îdiyyedir. Đmanla kastedilense Allah ve insanlar nezdinde muteber olan "من"

kâmil imandır. Şüphesiz Đslam ve ihsan da buna dâhildir. Đhsan ve islamın mebdeinin iman 

olduğu aşikârdır. Öyle ya Allah’a iman olmasa ona ibadet de düşünülemez.”1105 

‘Aynî bu örnekte Buhârî’nin görüşünü gayet olumlu bir yaklaşımla 

yorumlamaktadır. Ancak bazen onu Buhârî’nin şahsî tasarruflarını tenkit ederken 

görürüz. Buhârî’yi zaman zaman kitabında gereksiz bilgiler verdiği için 

eleştirmektedir. Örneğin Buhârî’nin منكرون فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم ’ şeklinde 

Lût (a.s.) ile ilgili tercemenin altında, Musa (a.s.) kıssasında geçen kimi kelimelerin 

izahlarını yaptığı için eleştirir. Ancak bununla birlikte bu tefsirlerin sadece Müstemlî 

rivayetinde bulunduğuna işaret ederek, Buhârî’ye ait olmayabileceğini de ima 

eder.1106 

Zengin içerikli şerhlerde hadis musanneflerinin hacimleri bakımından ihtiva 

etmekten mahrum kaldığı1107 diğer rivayetleri toplamak gibi bir fonksiyon da icra 

etmektedirler. Rivayetleri şerh ederken diğer rivayetlerle istişhâd konusuna da giren 

bu uygulama, şerh edilen eserin yapı ve sistematiğinin etkisinin başka bir veçhesine 

işaret etmektedir. Hatta kimi zaman şerhlerdeki bu uygulamanın, terceme ve 

                                                 
1105 Umdetu’l-kârî, I, 456 
1106 Buhârî, 60/enbiyâ, 16 (4, 101) 
1107 Ebû Dâvûd bu hususu açıkça şöyle ifade etmektedir: “Bir konuda birçok sahih hadis mevcut olsa 
da bir bab başlığı altında bir veya iki hadis verdim. Böyle yapmasaydım kitabın hacmi büyürdü. Bu 
şekilde davranmakla kitaptan istifadeyi kolaylaştırmak istedim.” Bkz. Ebû Dâvûd, Risale, 24  
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altındaki rivayetlerin bir bütün halinde değerlendirilerek daha ileri noktalara taşındığı 

görülür. Mesela 'Cenazeyi kadınların değil de erkeklerin taşıması babı'nın altında 

serdettiği rivayette kadınların bu işi yapmamasına dair bir işaretin bulunmamasına 

rağmen Buhârî, “cenazeyi kadınların değil de, erkeklerin taşıması” şeklinde terceme 

yapmıştır.  Đbn Hacer ve ‘Aynî, bu anlamı destekleyen ama Buhârî'nin şartlarına 

uymayan rivayetlere işaret etmek suretiyle tercemeyi izah etmektedirler. Şarihler 

burada tercemeyi izah ederken aynı zamanda müellifin, manasını benimsediği halde 

şartlarına uymadığı için kitabına alamadığı fakat muhtevasını tercemede yansıttığı 

rivayetleri zikrederek, terceme ve altında sıralanan rivayetlerden teşekkül eden 

bütüncül anlamı izhar etmektedirler. Onların yani Đbn Hacer ve ‘Aynî’nin 

yaklaşımlarında bu tip değerlendirmelerin daha somut örnekleriyle karşılaşıyoruz. 

Özellikle Đbn Hacer’in, rivayetleri bahsedilen yönlerden ele almakla beraber, 

Buhârî’nin bablandırdığı rivayetlerin tertibiyle amaçlanan anlatımı çözümleme 

konusundaki yoğun çabasıyla diğerlerinden ayrıldığı vurgulanmalıdır. O, Buhârî’nin 

bablarındaki tercemelerle, bu tercemelerle ilişkilendirilen hadislerin uyumu ile 

ilgilendiği gibi, terceme ve altındaki hadislerin tertibine ilişkin daha bütüncül bir 

bakışa da sahip olduğu görülmektedir. Kısacası o, Buhârî’nin babın altında 

hadislerden oluşturduğu metni izhar etmeye çalışmaktadır.  Örneğin k.mevâkîtu’s-

salât’da ‘şiddetli sıcakta öğle namazını serinliğe bırakma’ babında sıraladığı 

hadislerle ilgili böyle bir değerlendirme yapmaktadır.  

“Ebû Hureyre ve Đbn Ömer .ebî (s.a.)’in ‘Sıcak şiddetlendiği vakitte 

namazı serinliğe bırakın. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır’ 

dediğini naklettiler.” 

“Ebû Zerr (R) şöyle demiştir: Peygamber'in müezzini öğle namazı ezanını 

okumaya davrandı. Peygamber (s.a.) hemen ‘Serinliği bekle, serinliği bekle!’ -yahut 

da ‘bekle, bekle!’- buyurdu. Ve yine O, ‘sıcağın şiddeti, cehennemin kayna-

masındandır. Sıcak şiddetli olduğu zaman, tepelerin gölgelerini uzanmış gördüğünüz 

zamana kadar namazı tehir edin’ buyurdu.” 

Ebû Hureyre Hz. Peygamber’den (s.a.) şöyle nakleder: “Sıcak şiddetli 

olduğu zaman namazı serinliğe bırakın. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin 

kaynamasındandır. Cehennem ateşi Rabbine şikâyetini arz etti: Ya Rab, bir kısmım 

bir kısmımı yedi dedi. Allah da iki defa nefes almasına izin verdi. .efesin biri kışın, 
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diğeri yazın. Đşte hissetmekte olduğunuz sıcağın en şiddetlisi ile soğuğun en şiddetlisi 

budur" 

Ebû Saîd Rasûlullah’ın şöyle dediğini anlatır: "Öğle namazını serinliğe 

bırakınız. Çünkü sıcağın şiddeti, cehennemin kaynamasındandır." 

Đbn Hacer bu rivayetlerin Buhârî tarafından mantıkî bir şekilde tertip 

edildiğine ilişkin şu açıklamayı yapar: 

“Musannif bu babta hadisleri güzel bir şekilde tertip etmiştir. Önce mutlak ifadeli bir 

hadisle başlamış, namazı geciktirmenin ne zamana kadar olduğunu gösteren –ki o vakit 

öğlen sonrası gölgenin uzadığı vakittir- hadisi ikinci sırada zikretmiştir. Mutlak olanın 

mukayyed olana hamledilişindeki illeti açıklayan hadisi üçüncü sırada, takyidi açıkça 

zikreden hadisi de dördüncü sırada zikretmiştir”1108 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Đbn Hacer şerh ettiği eseri bu yönden de tetkik 

etmekle diğer şarihlerden ayrılmaktadır. Sözgelimi aynı rivayetler Sahih-i Muslim’de 

de hemen hemen aynı tertip içinde sevk edilmiş olmasına rağmen, Muslim 

şarihlerinden ne Mâzerî1109 ne Kâdi Đyâz1110 ne de Nevevî1111 bu bakış açısını ortaya 

koymuşlardır.  

Đbn Hacer benzer bir değerlendirmeyi ‘Medine'nin Harem Oluşu 

Babı’nda1112 da ortaya koymaktadır. O bu babın altında sıralanmış şu dört rivayetin 

tertibindeki amacı izah etmektedir.   

Enes b. Mâlik Hz. Peygamber’in şöyle dediğini nakleder: “Medine şuradan 

şuraya kadar haremdir. Bu sahanın ağacı kesilmez, burada bidat çıkarılmaz. Kim bu 

bölge içinde bir bidat ortaya koyarsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti 

o kimse üzerine olsun.” 

Enes ibn Mâlik şöyle demiştir: “Peygamber (S) Medine'ye geldi ve Mescit'in 

yapılmasını emretti. Bunun için .eccâroğulları’na ‘Ey .eccâroğulları! Bu arsanızın 

bedelini bana söyleyiniz!’ dedi. Onlar ‘Biz onun bedelini istemiyoruz, biz onu Allah'a 

bırakıyoruz’ dediler. Hz. Peygamber (bu hibeyi kabul etmeyip bedelini ödedi) bunun 

ardından oradaki müşrik kabirlerinin kaldırılmasını emretti. Kabirler açılıp başka 

tarafa taşındı. Sonra harabelik yerlerin düzeltilmesini emretti; oralar da düzeltildi. 

                                                 
1108 Fethu'l-bârî, II, 20 
1109 Bkz. Mu’lim, I, 430–431 
1110 Bkz. Đkmâlu’l-mu’lim, II, 579–583 
1111 Bkz. Minhâc, III, 425–428 
1112 Buhârî, 29 / fedâilu’l-medîne, 1 (II, 220),  
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Đçindeki yabanî hurma ağaçlarının kesilmesini emretti; onlar da kesildi. Bu hurma 

gövdelerini Mescit'in kıble tarafına dizdiler.” 

Ebû Hureyre Hz. Peygamber’in şöyle dediği nakleder: "Medine'nin iki kara 

taşlığı arasındaki saha benim dilimle (Allah tarafından) Harem kılındı.” Yine Ebû 

Hureyre dedi ki: “Peygamber (s.a.), Hârise oğullarına geldi ve ‘Ey Harise oğulları! 

Ben sizin Harem sahasından dışarı çıktığınızı görüyorum" dedi. Sonra (onların 

Harem dâhilinde bulunduklarını hatırladı da) ‘Hayır, sizler Harem içinde ikamet 

etmektesiniz’ diyerek, onlara iltifat etti.” 

Ali (r.a.) şöyle demiştir: Bizim yanımızda olan şey, yalnız Allah'ın 

Kitabı'dır, bir de Peygamber (s.a.)'den (yazdığım) şu sahifedir: "Medine şuraya 

kadar Âir Dağı arası Harem'dir. Kim Medine'nin bu Harem sahası içinde bir bidat 

çıkarırsa yahut bir bidatçiyi barındırırsa Allah'ın azabı, meleklerin laneti ve bütün 

insanların nefreti onun üzerine olsun. Onun ne yöneticiliği ne de hüküm vericiliği 

kabul edilir…” 

Đbn Hacer ‘Medine’nin harem oluşu’ babı altında sevk edilmiş olan bu 

rivayetlerin rastgele sıralanmadığına şu cümleleriyle işaret etmektedir. 

“Musannif bu babta hadisleri güzel bir şekilde tertip etmiştir. Enes hadisinde Medine’nin 

harem oluşunun tasrihi vardır. Đkinci hadiste insanların dikmediği ağaçların kesimine izin 

vermek suretiyle ağaç kesme konusundaki nehyin tahsis edilmesi söz konusudur. Ebû 

Hureyre hadisinde Enes hadisindeki harem bölgesine iki kara taşlığın arası ifade edilerek en 

güzel şekilde sınır tayini yapılmıştır. Ali hadisinde ise tahrimin tekidinin ziyadesi ve yine 

harem bölgesinin sınırları konu edilmektedir.”1113 

Zengin içerikli şerhlerde rivayetler, genellikle altında nakledildikleri babın 

ifade ettiği anlam çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu durum birden fazla yerde tekrar 

edilen rivayetlerin şerhinde daha net görülür. Mesela 'Ölü Gömüldükten Sonra Kabir 

Üzerine Cenaze Namazı Kılınması Babı'1114 ile 'Mescidi Süpürmek, (Ötesine 

Berisine Düşmüş) Paçavraları, Çöpleri ve Ağaç Kırıntılarını Toplamak Babı'1115 

altında zikredilen "Bir zenci adam yahut kadın mescidi süpürürdü. Günün birinde 

vefat etti. Fakat Peygamber onun ölümünü duymamıştı. Bir gün Peygamber o kişiyi 

hatırladı ve "Bu insan ne yaptı?" diye sordu. Sahâbiler: O öldü ya Rasûlallah, 

dediler. Rasûlullah: "Bana (vefatını) haber vermeli değil miydiniz?" buyurdu. 

                                                 
1113 Fethu’l-bârî, IV, 86–87 
1114 Buhârî, 23 / cenâiz, 65 (II, 91 ) 
1115 Buhârî, 8 / salât, 72 (I, 118) 
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Sahâbiler: O şöyle şöyle oldu diye, onun durumunu anlattılar. Râvi dedi ki: 

Sahâbîler bu sözleriyle onu küçük ve ehemmiyetsiz gördüler. Rasûlullah: "Haydi 

onun kabrini bana gösteriniz" buyurdu. Akabinde onun kabrine vardı ve üzerine 

namaz kıldı" şeklindeki Ebû Hureyre rivayeti Đbn Hacer tarafından ilgili bablar 

çerçevesinde şerh edilmektedir.1116 Aynı yaklaşımın bir örneğini ‘Aynî’nin “Cenaze 

tabuta konulup erkekler onu omuzlarına aldıkları zaman, eğer o cenaze iyi bir kişi 

ise 'Beni (sevabıma) ulaştırınız' der. Eğer o cenaze iyi olmayan bir kişi ise, cenaze 

ahalisine: 'Bu cenazeye yazıklar olsun! Onu nereye götürüyorlar?' diye feryat eder. 

Cenazenin bu feryadını insandan başka her şey işitir. Đnsan bunu işitseydi, muhakkak 

düşer bayılırdı" rivayetini ele alışında da görmekteyiz. Buhârî’de hem ‘Cenazeyi 

Kadınların Değil de Erkeklerin Taşıması Babı’nda1117 hem de ‘Ölünün Tabut 

Üzerinde iken "Beni Yerime Ulaştırınız!" Kavli Babı’nda1118 zikredilen bu rivayeti 

‘Aynî bablarda çizilen çerçeve içerisinde şerh etmektedir.1119  

Bu şarihlerin rivayeti yorumlarken zaman zaman musannifin bab 

başlıklarından yararlandıklarını görüyoruz. Buhârî'nin bab başlıklarını özgün 

bulmayan Kirmânî bile bundan müstağni davranmamıştır. Mesela o, Vefd Abdilkays 

rivayetinde ‘dört şeyi emretti’ ifadesinden sonra beş şeyin sayılması ile ilgili ortaya 

çıkan müşkili halletmeye yönelik Đbnu’s-Salâh’ın görüşüne yer vermektedir. Đbnu’s-

Salâh’a göre iman, namaz, zekât, oruç şeklindeki dört unsura sonradan ganimetin 

beşte birini verme sorumluluğu eklenmiştir. Kirmânî Đbnu’s-Salâh’ın bu görüşüne 

karşı çıkmakta ve bunu Buhârî’nin ‘Ganimetlerin beşte birini vermek imandandır’ 

babına dayandırmaktadır.1120  

Musannef eserlerin şerhlere ciddi anlamda bir çerçeve çizdiği daha önce de 

vurgulanmıştı. Rivayetlerin şerhi en azından yorumlama ile ilgili kısmı bu 

eserlerdeki rivayetin ilişkilendirildiği başlıklar çerçevesinde ele alınmaktadır. Başka 

bir ifadeyle metinlerin ilişkilendirildiği bu başlıklar şerhlerde yapılan yorumların 

sınırlarını çoğu zaman tayin etmiştir. Ancak bu tayinin daha çok şeklî olduğunu 

belirtmemiz gerekir. Esasında şarihlerin yorumlarını içerik bakımından etkileyen 

tasnif tarzı değil, mezhebî mensubiyettir. Örneğin Buhârî’nin, “Bazı insanlar” 

                                                 
1116 Fethu’l-bârî, III, 205 ve I, 553 
1117 Buhârî, 23 / cenâiz, 51 (II, 87 ) 
1118 Buhârî, 23 / cenâiz, 53 (II, 88) 
1119 Umdetu’l-kârî, VIII, 161, 168; Krş. Fethu’l-bârî, III, 182 
1120 el-Kevâkibu’d-derârî, I, 209   
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diyerek Ebû Hanîfe’nin “zina iftirası yapanın şahadeti, tevbe etse bile caiz değildir” 

şeklindeki görüşünü nakledip buna karşılık sahabe ve tabiûndan birçok kimsenin aksi 

görüşte olduğunu söyleyerek Hz. Peygamber’den dolaylı delil sayılabilecek iki 

nakilde bulunmasıyla1121 ilgili olarak ‘Aynî’nin Đbn Hacer’e cevap mahiyetinde 

ortaya koyduğu tavır hatırlanabilir. O burada musannifle ayrı düşünmekte ve kendi 

düşüncesini savunmaktadır.1122  

Zengin içerikli şerhlerde sadece rivayetler değil, kitaptaki tasnif düzeni ve 

müellifin görüşleri gibi kitabın yapı ve sistematiği ile ilgili yönlerin de şerhin 

konusunu teşkil ettiği görülmektedir. Bu aslında, şerhin unsurları arasına yeni 

unsurların katılmasından fazlasını ifade eden bir durumdur. Çünkü kitabın gerek 

içerik gerekse yapısal özellikleriyle doğrudan meşgul olma, şerhi şekil hatta muhteva 

bakımından etkilemiştir. Rivayetlerin hangi boyutlarıyla ele alınacağı, hangi zeminde 

yorumlanacağı musannef eserin tayin ettiği sınırlar içerisinde ortaya çıkmıştır. Çünkü 

terceme ve terceme-hadis uyumunun izahı temel bir yaklaşım haline gelince, bu 

yaklaşımdan bağımsız hareket etme imkânı ortadan kalkmıştır.  

 

                                                 
1121 Buhârî, 52 / şehâdât, 8 (III, 150 ) 
1122 Umdetu’l-kârî, XIII, 298 
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BEŞĐ�CĐ BÖLÜM 

 
HADĐS ŞERHĐ�Đ� ĐLMÎ �ĐTELĐĞĐ 

 
I. Hadis Şerhinin Hadis Sahasındaki Diğer Bilgi Alanları Arasındaki Yeri 

Đlk eserlerini üç ve dördüncü asırlarda ortaya çıkarmışsa da, şerh 

literatürünün bir tanımının yapılıp hadis sahasının diğer bilgi alanları arasında 

zikredilmesi çok daha sonradır.     

Gerek ilk müstaki hadis usul kitabı sayılan el-Muhaddisu’l-fâsıl’da gerekse 

daha erken dönemlerde yazılmış bir takım eserlerin bazı bölümlerinde hadis 

ilimlerine dair bilgiler mevcuttur. Fakat bu eserlerde bir ilim dalı olarak hadis 

şerhinden hiçbir şekilde bahsedilmemektedir. Râmehurmuzî (ö. 360), el-

Muhaddisu’l-fâsıl’da ‘dirâyet ve rivayeti kendinde toplayanın üstünlüğüne dair 

açıklama’ (el-kavl fî fazlı men cema’a beyne’r-rivâyeti ve’d-dirâyeti) şeklinde bir 

başlık açmış ve altında fıkha vurgu yapan nakillerde bulunmuştur. Naklettiği 

‘Abdurrahman b. el-Mehdî ile Nuaym b. Hammâd arasında geçen bir diyalogta 

‘Abdurrahman b. el-Mehdî (198), Nuaym b. Hammâd’dan, Đbn ‘Uyeyne (198) ve es-

Sevrî arasında bir mukayese yapmasını istemektedir. O da, Đbn ‘Uyeyne’nin, Kur’an 

bilgisi ve hadis tefsirindeki uzmanlığı ile diğerinden ayrıldığını söylemektedir.1123 

Râmehurmuzî'nin, rivayet ve dirayet ilminin her ikisini birden hadis tefsiri olarak 

niteleyen bu tarifiyle, sonradan Hâkim'in fıkhu'l-hadis ismiyle zikredeceği çalışma 

alanıyla örtüşmektedir ki, bu da dönemin şerhlerinin muhtevasına da büyük oranda 

uygun düşen bir tanımlamadır. 

‘Ulûmu’l-hadis’ terimini ilk olarak kullanan el-Hâkimu’n-Neysabûrî (ö. 

405) olmuştur.1124 Esasen bu türden hadis usulü kitaplarında hadisle ilgili ilim olarak 

nitelendirilen uğraşı alanlarının pek çoğunun en iyimser ifadeyle ‘sistemli bilgi 

öbekleri’ olduğu belirtilmelidir.1125 Hâkim hadis sahasının ilimleri olarak 

nitelendirdiği bölümleri elli iki olarak tespit etmiştir. Hâkim sıraladığı bölümler 

arasında hadis şerhine yer vermemiştir. Onun sıraladığı elli iki ilim arasında 

                                                 
1123 Râmehurmuzî, el-Muhaddisu’l-fâsıl, I, 241 
1124 Hâkim eserinde her bölümün başında “.ev’…min ma’rifeti ulûmi’l-hadîs” ifadesini kullanmaktadır.  
1125 ‘Ulumu’l-Kur’an’ ve ‘ulumu’l-hadis’i, bu isimler altında yazılmış olan eserlerin muhtevasına ve 
bu eserlerin tarihî gelişimine bakarak ‘Kur’an –ilimleri değil- bilgileri’, ‘hadis –ilimleri değil- 
bilgileri’ şeklinde çevirmenin daha isabetli olacağına dair bir düşünce için bkz. Kırbaşoğlu, M. Hayri, 
“Soruşturma”, Đslâmiyât, VI (2003), sayı 4, s.177   
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anlamayla ilgili olarak Ma’rifetu fıkhi’l-hadis ve Ma’rifetu elfâzı’l-garîbe fî’l-mutûn 

ismiyle bazı ilimlere işaret etmektedir. Onun zikrettiği ilimlerden bunların dışında 

kalanların –nâsih-mensûh ilmi hariç- hemen hepsi sened ve râvilerin durumları ile 

ilgilidir. Bu dönemden sonra on dokuzuncu yüzyıl âlimlerinden Kâsımî'ye kadar 

hiçbir kimsenin fıkhu'l-hadisten bahsetmediği görülmektedir.1126  

Hâkim’den bir müddet sonra Đbnu’s-Salâh (ö. 643/1245) Ulûmu’l-hadîs adlı 

eserinde hadis sahasına ait altmış beş bilgi alanı tespit etmektedir. Đbnu's-Salâh bu 

eserinde ne fıkhu’l-hadis’ten ne de hadis şerhinden söz etmektedir. Fakat bu 

dönemde daha önce ilim olarak zikri geçmeyen bir alandan bahsedilmeye 

başlanmıştır. Metnin içeriğini anlamayı ön plana çıkaran bu ilim ‘dirâyetu’l-

hadîs’tir.1127 Rivayetu’l-hadis’in karşısına konulan dirâyetu’l-hadis terimi çoğu 

zaman, rivayetlerin sağlamlık derecesini tespit etmeyi konu edinen bir uğraşı 

alanı1128 anlamında kullanılmış olsa da bu dönemde rivayetin muhtevasına ilişkin bir 

faaliyete işaret etmek için de kullanılmaya başlanmıştır. Aslında yukarıda işaret 

ettiğimiz gibi Râmerhurmuzî dirayet kelimesine döneminde yaygın olmayan bir 

anlamı yüklemiş gibidir. Metnin içeriğini anlamayı çağrıştırır şekilde kullanılan bu 

kelime Đbnu’l-Esîr’in (606/1209) kullanımında daha net görülmektedir. O, Câmiu’l-

usûl’ünün mukaddimesinde hadis ilmini öğrenmek isteyenlerin gereksinim 

duydukları şeyleri kaydettiğini belirttikten sonra “Dirayet’i önemsemeyip de, 

‘rivayet’le yetinenlerin dışındaki hadis taliplerinin bunları bilmemesi caiz 

değildir”1129 ifadesini kullanır. Ancak bu terimleri ‘ilmu rivayeti’l-hadis’ ve ‘ilmu 

dirayeti’l-hadis’ şeklinde ilk defa tanımlayan kişinin ilimler tarihçisi Đbnu’l-Ekfânî 

(ö. 749/1348) olduğu bilinmektedir. Onun dirayetu’l-hadis tanımı şöyledir: 

“Rivayet çeşitleri, hükümleri, rivayet şartları ve merviyyatın sınıflarının öğrenildiği, aynı 

zamanda, manalarının çıkarıldığı (istihrâc) bir ilimdir. Bu ilimde de, tefsir ilminde ihtiyaç 

duyulan; lügat, nahiv, sarf, ma’ânî, beyân, bedî’ ve usûl ilimlerine ihtiyaç duyulur. Ayrıca, 

râvilerin tarihini bilmeye de gerek vardır…”1130 

                                                 
1126 Bkz. Kâsımî, Muhammed Cemâluddîn, Kavâidu’t-tahdîs min fünûni mustalahi’l-hadîs, thk. 
Muhammed Behcet el-Baytâr ve Muhammed Reşîd Rızâ, Dâru’n-nefâis, III. baskı, Beyrut 1422/2001, 
277 vd. Aynı tespit için bkz. Görmez, "Fıkhu'l-hadis", DĐA, XII, 548 
1127 Özafşar, “Hadis Đlminde Alan Evrilmesi”, Đslâmiyât, VI (2003), sayı 4, s. 110 
1128 Mesela bkz. Hatîb, Câmî li ahlâki’r-râvi ve adâbi’s-sâmi’, thk. Mahmud et-Tahhân, I-II, Riyad, 1403, 
II, 67 
1129 Đbnu’l-Esîr, Câmiu’l-usûl, I-XII, Beyrut, 1980, I, 32 
1130 Đbnu’l-Ekfânî, Đrşâdu'l-kâsıd ilâ esne’l-makâsıd, 43  
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Đbnu’l-Ekfânî’nin ‘ilmu dirayeti’l-hadis’le ilgili yaptığı bu tanımda, 

muhteva çözümlemesine ilişkin uygulamaların yanı sıra rivayet sistemiyle ilgili kimi 

konulara da yer verdiği görülmektedir. Müellifin bu tanımı, ‘manalarının çıkarılması 

(istihrâc)’ vurgusuna rağmen, ‘dirayet’in usûlü’l-hadis’i karşılayan yerleşik anlamına 

hala daha yakındır. Đbnu’l-Ekfânî bir ilim dalı olarak hadis şerhinden 

bahsetmemektedir. Hemen ardından gelen Kalkaşandî’nin (ö. 821/1418) ‘Đlmu 

dirayeti’l-hadis’ başlığından sonra usûl kaynaklarına ilave olarak hadis şerhlerinden 

ve hadis lügatlerinden örnekler vermesi1131, o dönemde ‘ilmu dirayeti’l-hadis’in, 

metnin içeriğini anlamaya yönelik bir çabayı da barındıran bir alan olduğunu teyit 

etmektedir.  

Hadis şerhinin bir ilim dalı olarak zikredilmesi klasik şerhçilik dönemi 

sonrasına tesadüf eder. Hadis şerhi gerçek kimliğini bu dönemde bulmuş ve tanımı 

net olarak yapılabilmiştir. Klasik hadis şerhçiliği döneminin hemen ardından gelen 

Taşköprüzâde (ö. 968/1560) hadis şerhinin tanımını yapmış ve onu bir ilim dalı 

olarak zikretmiştir. Ayrıca o, Hâkim’in detaylandırdığı pek çok bilgi alanını ana 

başlıklar altında toplamıştır. Mesela ‘ilmu ahvâli ruvâti’l-ehâdîs’ gibi. Taşköprüzâde, 

Hâkim’in zikretmediği ‘ilmu esbâbi vürûdi’l-ehâdîs ve ezminetihi ve emkinetihi’ ve 

‘ilmu tıbbi’n-nebî’ gibi bilgi alanlarından da bahsetmektedir. Ancak Hâkim’in işaret 

ettiği ‘fıkhu’l-hadis’i zikretmemesi dikkat çekmektedir. Onun bu tavrı, fıkhu’l-hadisi 

şerhin içinde mütâla etmesine bağlanabilir.  

Taşköprüzâde diğer taraftan hem ‘Đlmu dirâyetu’l-hadis’i hem de ‘Đlmu 

şerhi’l-hadis’i zikretmekte ve her iki ilim için de benzer tanımı kullanmaktadır. O 

ilmu dirayeti’l-hadisi “Dirâyetü'l-hadis ilmi ise, Arap dili kaidelerine ve şer'i 

kriterlere dayanarak, Peygamber'in (s.a.) ahvaline mutabık olarak, hadis   

metinlerinden anlaşılan mana, murad ve maksattan bahseden ilimdir"1132 şeklinde, 

hadis şerhini de, "Rasûlullah (s.a.)'in hadislerdeki muradını, Arap dilinin kaideleri ve 

şeriatın usulleri bakımından takat ölçüsünde araştıran ilimdir" şeklinde tarif 

eder.1133 Şerhin bir ilim dalı olarak mütalaa edilmesinde Kannevcî1134 ve diğerleri 

                                                 
1131 Özafşar, a.g.e., 113; krş. Kalkaşandî, Subhu’l-a’şâ, I-XV, thk. A.H. Şemsuddîn, Beyrut, 1987, I, 
546–547 
1132 Taşköprüzâde, Ahmed b. Mustafa, Miftâhu’s-saâde ve misbâhu’s-siyâde fî mevzûâti’l-ulûm, I-III, 
Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut 1422/2002II, 113 
1133 Taşköprüzâde, Miftâhu’s-saâde, II, 341 
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Taşköprüzâde'yi takip etmişlerdir. Burada özenle belirtmemiz gereken bir nokta, 

Taşköprüzâde ve takipçilerinin dirayetu’l-hadis ile örtüşen şerh tanımlarının özellikle 

klasik dönem şerhleri dikkate alındığında yeterli olmadığıdır. Yapılan tanımlarda 

şerh faaliyeti, metinlerin anlaşılması ve ‘murad’ın keşf edilmesi ile sınırlanmaktadır. 

Oysa klasik dönemde rivayetin şeklî taraflarıyla ilgili izahların bir kısmının doğrudan 

muhtevayla bağlantılı olmadığı görülür.    

Görüldüğü gibi hadis şerhini hadis ilimleri arasında bir ilim olarak ilk defa, 

onuncu asır âlimlerinden Taşköprüzâde ilimler üzerine yazdığı Miftâhu’s-saade adlı 

eserinde zikretmiştir. Hadis şerhinin bu serüvenini bahse konu dönemlerdeki yerleşik 

ilim anlayışı çerçevesinde anlamak gerekmektedir. Esasen bu dönemlerde bilgi 

alanının tanımında zorunlu olarak bulunması gereken unsurlar açıkça ortaya 

konulmuştur. Đlim kelimesinin, bilimsel bir disipline izafe edildiğinde üç anlamda 

kullanıldığı ifade edilmektedir. Buna göre ilim kelimesi, ilk olarak ilgili bulunduğu 

bilim alanına ait meselelerin idrak edilmesi, ikinci olarak bilimsel alanı teşkil eden 

mesele ve üçüncüsü de kaidelerin idrakinin tekrarı neticesinde ortaya çıkan meleke 

anlamlarına gelebilmektedir.1135 Her ilmin mevzuu, mebâdî’, mesâil ve gayesinin 

bulunduğu vurgulanmaktadır. Bunlar ilmin konusu, prensipleri, şamil olduğu 

meseleleri ve gayesini ifade eder.1136 Bu tanımın ‘ilim’ kelimesinin temel 

anlamlarıyla sıkı ilişkili olduğu görülmektedir. Örneğin Râgıb el-Đsfehânî’nin “bir 

şeyi hakikatiyle idrak etmek” şeklindeki öz tarifi yine ona göre şu iki şeyi ifade eder: 

Birincisi, bir şeyin zatını idrak etmek, ikincisi de bir şeyle ilgili, kendisinde mevcut 

olan başka bir şeyin, onda mevcut olduğuna ya da onda olmayan bir şeyin kendisinde 

olmadığına hükmetmek.1137 Bu açıklamada, ilim olarak nitelendirilen bir bilgi 

alanının kendisinin, içerdiklerinin ve dışarıda bıraktıklarının, yani sınırlarının tayin 

edilebilir olmasına bir işaret mevcuttur. 

Bir ilim dalının temel özellikleri bu şekilde belirlenmiş olmakla birlikte ilim 

kelimesi, ilimler tarihi boyunca “belli bir alana ait sistemli bilgi birikimini ifade eden 

                                                                                                                                          
1134 Kannûcî, Ebcedu'l-ulûm, thk. Abdulcebbâr Zekâr, Dâru'l-kutubi'l-ilmiyye, I-IV, Beyrut, 1978, II, 
336 
1135 Bkz. Âtıf Bey, Mecelle-i ahkâm-ı adliyyeden kavâid-i külliye-i fıkhıyyenin izâhı, Mahmut Bey 
Matbaası, Dersaadet, 1318, 3 
1136 Umdetu’l-kârî, I, 32–33; Keşfu’z-zünun, I, 6; Tehânevî, Keşşâf, 7  
1137 Râgıb el-Đsfahânî,  Müfredât, (Çeviren ve notlandıran Yusuf Türker), Pınar yay. 2007, 1037 
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disiplin” manasında kullanılmıştır. Fen teriminin1138 de Đslâm’ın klasik çağında 

herhangi bir ilmî disiplini yahut bir ilme ait bilgi alanlarının her birini karşıladığı 

bilinmektedir.1139 Bu durum, pek çok çalışma alanının bu tanımlara karşılık 

gelmemesine rağmen niçin ilim olarak sayıldığını da izah etmektedir. Böyle bir 

anlayışa rağmen hadis şerhinin hadis bilgi alanları arasında uzunca bir dönem 

sayılmamasını onun diğer ilimlerden ayıran özelliklerinin tam olarak 

belirginleşmemesine, kendine müstakil bir alan açamamasına bağlamak uygun 

görünüyor. Hadis şerhinin daha çok çeşitli ilimlerin meselelerini bir araya getirme 

şeklindeki tavrı, onu, kolaylaştırıcı, pratik bir alan olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

Onun muhtelif ilimlere ait bilgileri kullanması, ilgili ilimlere olan ihiyacı ortadan 

kaldırmamaktadır. Hadis şerhlerinde sık sık geniş bilgi için ilgili alanın kaynaklarına 

atıf da bulunulması bunu açıkça teyit etmektedir.  

Hadis şerhinin uzunca bir dönem süren, kendisine müstakil bir alan açma 

problemi, klasik dönemle birlikte aşılmış ve bir kimliğe kavuşmuş görünmektedir. 

Bu dönemle birlikte hadis şerhinin ihtiva etmesi gereken meseleler aşağı yukarı belli 

hale gelmiş ve hadis şerhinin bir çerçevesinden bahsetme imkanı doğmuştur. 

Şerhlerde muhtevanın genişlemesini takip etme imkânı vardır. Örneğin Hattâbî 

Meâlimu’s-sunen’in mukaddimesinde, şerhinde ortaya koyduğu hususları şu şekilde 

sıralamaktadır:  

-Ebû Dâvûd’un Sünen’ini izah (tefsir) 

-Müşkil lafızlarını izah 

-Muğlak manaları açıklama (şerh) 

-Ahkâm yönlerini beyân 

-Hadîs metinlerindeki hüküm istinbatına elverişli noktalara işaret (delâlet) 

-Lafızların gerisinde yatan fıkhî manaları keşf1140 

Nevevî Minhâc’ının mukaddimesinde ise, ne anlaşılamayacak kadar 

muhtasar ne de bıktıracak kadar ayrıntılı olan orta yollu bir şerh yazmak üzere işe 

giriştiğini belirttikten sonra şerhinin içeriğine şu sözlerle işaret eder: 

“Usûl ve furû’a ait hükümler, âdâb, kavâid-i şer’iyye, lügavî manaları ve şahıs isimlerinin 

zabtı, künye sahiplerinin isimleri ve ricalle ilgili bazı önemli hususlar, hadisler arasını cem’ 

                                                 
1138 Örneğin Kâtip Çelebi’nin Keşfu’z-zünûn an esâmî’l-kutubi ve’l-fünûn adlı eserinin başlığındaki 
‘fen’ tabiri de bu anlamı karşılamaktadır. 
1139 Kutluer, Đlhan, “Đlim”, DĐA, XXII, 110 
1140 Meâlim, I, 3 
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ve pratik (amelî) meselelere işaret ettim. Hadis tekerrür etmişse, ilk geçtiği yerde gerekli 

izahlarda bulundum, daha sonra o ilk yere atıfla yetindim. Bazen de meselenin daha başka 

yönlerinin mevcudiyeti dolayısıyla yeniden bilgi verdim. Đstifadeyi artıracağını umduğum 

için usûl bilgilerine ait bazı konuları da bu mukaddimede vermeyi uygun buldum.”1141 

Nevevî’nin Buhârî şerhinin mukaddimesinde de tekrar ettiği bu ifadeleri1142 

Hattâbî’nin ifadeleriyle karşılaştırıldığında şerhin muhtevasındaki gelişme fark 

edilebilir. Nevevî’de sadece rivayet metninin içeriği ile değil şeklî yönleriyle de ilgili 

değerlendirmelerin aslî unsurlar olarak yer aldığını görüyoruz. Ardından Kirmânî de 

aynı minval üzere hareket etmiştir.1143 Klasik hadis şerh döneminin en önemli iki 

şerhi Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kârî’de şerhin bu çerçevesi en geniş boyutuna 

ulaşmıştır. Sistemli olma özelliğiyle temayüz eden Umdetu’l-kârî’nin muhtevi 

olduğu şu başlıklara bir göz atmak bile bu gerçeği ortaya koymaktadır: 

-Terceme Đzahı 

-Lügat Açıklamaları 

-Đ’rab Açıklamaları 

-Meânî Đlmi Açısından Açıklama 

-Bedi’ Đlmi Açısından Açıklama 

-Beyân Đlmi Açısından Açıklama 

-Tefsir Đlmi Açısından Açıklama 

-Hadisin Ayetle Đlgisi 

-Hadisin Bab Başlığı (Terceme) Đle Đlgisi 

-Sorular ve Cevaplar 

-Senedde Yer Alan Râvilerin Açıklanması 

-Râvilerle Đlgili Diğer Bazı Noktaların Ortaya Konulması 

-Senedin Đhtiva Ettiği Bazı Özellikler 

-Hadisin Türünün Açıklanması 

-Hadisin Buhârî’de Nerelerde Geçtiği 

-Hadisi Eserlerine Almış Olan Öteki Hadisçiler 

-Hadisten Çıkarılabilecek Fıkhî Hükümler 

-Senedin Đhtiva Ettiği Bazı Özellikler 
                                                 
1141 Minhâc, I, 5 
1142 Nevevî, et-Telhîs şerhu sahîhi’l-Buhârî, (Minhâc’ın sonuna ekli) thk. Mustafa Deyb el-Boğa, 
Dâru’l-insaniyye, Dımeşk 1418/1997, VII, 3; Nevevî’nin Buhârî şerhinin sadece vahy ile iman 
kitabına ait bir bölüm ulaşmıştır. 
1143 Bkz. el-Kevâkibu’d-derârî, I, 4 
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-Hadisle Đlgili Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Meseleler.1144 

Umdetu’l-kârî’de kullanılan bu başlıkların bütün şerh boyunca 

tekrarlanmadığını belirtmemiz gerekir. Daha birinci cildin sonlarına doğru bunların 

üçte iki oranda azaldığı görülür. ‘Senedde Yer Alan Râvilerin Açıklanması’, 

‘Senedin Đhtiva Ettiği Bazı Özellikler’, ‘Hadisi Eserlerine Almış Olan Öteki 

Hadisçiler’, ‘Lügat ve Đ’rab Açıklamaları’, ‘Hadisten Çıkarılabilecek Fıkhî 

Hükümler’ başlıklarının standartlaştığı söylenebilir.1145 Burada önemle vurgulanması 

gereken bir nokta, başlıkların azalmasının verilen bilgilerde azalma anlamına 

gelmediğidir. Standartlaştığı gözlenen başlıklara dikkat edilirse, bunların diğer 

başlıkları içine alacak nitelikte daha kapsamlı başlıklar olduğu görülecektir. Zaten en 

başta belirlediği başlıkları, şerinin ağırlık noktaları olarak göstermek istemiş de 

olabilir.  

Umdetu’l-kârî’de gördüğümüz bu yaklaşımların ona nispetle daha serbest 

bir tarzda Fethu’l-bârî’de de baştan sona kadar sergilendiğini görmek 

mümkündür.1146 

Hadis şerhinin muhtevasındaki bu gelişim, VII. asırla birlikte başlayan 

klasik dönemde hadis şerhinin çerçevesinin büyük oranda belirginleştiğini 

göstermektedir. Đbnu’l-Arabî’nin Kitabu’l-kabes’ini, Bâci’nin Munteka’sının fıkhî 

meselelere yoğunlaştığı fakat hadis ilimleri açısından yetersiz kaldığı gerekçesiyle 

kaleme aldığı bilinmektedir.1147 Öte yandan Kirmânî Đbn Battâl’ın şerhini Mâlikî 

fıkhında yoğunlaşmakla eleştirmektedir.1148 Bu tavırlarda, bir hadis şerhinden ne 

bekleneceğine ilişkin yerleşik bir kanaatin işaretlerini buluyoruz. Mesela Kirmânî, 

kendinden önceki Buhârî şerhlerini, Sahih’in tercemelerini izaha yanaşmamalarından 

dolayı yetersiz bulmaktadır.1149 Đbn Haldûn da benzer gerekçelerle Đbn Battâl, 

Mühelleb ve Đbnu’t-Tîn’i eleştirmektedir.1150 Kâtip Çelebi’nin şerhte yer alması 

gereken bilgi ve değerlendirmelerle ilgili olmasa da, şarihin takınması gereken 

tutuma ilişkin önerileri de şerh faaliyeti ile ilgili beklentiler çerçevesindedir.1151 

                                                 
1144 Bu başlıkları görmek için bkz. Umdetu’l-kârî, I, 35–50 
1145 Sakallı, a.g.e., 28 
1146 Đbn Hacer’in bunu açıklayan sözleri için bkz. Fethu’l-bârî, I, 4–5 
1147 Bkz. Kitâbu’l-kabes, I, 5  
1148 el-Kevâkibu’d-derârî, I, 3 
1149 el-Kevâkibu’d-derârî, aynı yer. 
1150 Đbn Haldûn, Mukaddime, I, 556 
1151 Bkz. Kâtip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, I, 37–38 
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Hadis şerh geleneğinin klasik döneminde yazılan şerhler, ilk dönemlerdeki, 

rengini fıkhî ve tasavvufî yaklaşımlardan alan şerhlerden farklıdır. Đlk dönemlerde bir 

sonucu, belli bir mesajı ortaya çıkarma çabası varken, hadis şerh geleneğinin klasik 

dönemi eserlerinde bizzat rivayetin kendisine yoğunlaşıldığı görülmektedir. 

Rivayetlerin tahrici, metinde geçen mübhem isimlerin tespiti gibi değerlendirmeler 

bunun birer örneğidir. 

Hadis şerhi çeşitli bilgi alanlarından tedarik ettiği bilgileri kullanmaktadır. 

Dördüncü asırdan itibaren bir iç gelişiminden ve özellikle klasik dönemle birlikte 

belli bir çerçevesinden bahsetme imkânı vardır. Peki, hadis şerhi diğer bilgi 

alanlarından tedarik ettiği bilgilerin toplamından mı ibarettir yoksa bunların 

toplamından fazla veya farklı bir özellik mi taşımaktadır? Kısacası hadis şerhi, bu 

bilgileri pragmatik bir tavırla bir araya getiren bir alan mıdır, yoksa onları kendine 

özgü bir gaye için ve kendine özgü bir yöntemle istihdam mı etmektedir?  

 Hadis şerhinin, diğer ilimlerin verilerini kullanırken kendine has bir tarz 

içerisinde hareket ettiğini iddia edebiliriz. Mesela garibu’l-hadis ile ilgili bilgiler 

verilir, fakat bu bilgiler bu konuya en fazla yer veren şerhlerde dahi asla bir garibu’l-

hadis eserindeki bilgilerin boyutuna ulaşmaz. Bu durum rical, fıkıh gibi konularda da 

böyledir. Örneğin Temhîd ricalle ilgili yaklaşımların yoğun olarak sergilendiği bir 

şerh olmasına rağmen, müellifinin mesela sahabe tanıtımına tahsis ettiği Đstî’âb’ına 

sıkça atıfta bulunduğu görülür. Fıkhî yaklaşımlarda da detaylı bilgi için fıkıh 

eserlerini adres gösterme nadir rastlanan tavır değildir. Bu tavır fıkhî şerhlerde bile 

sık sık tekrarlanır. Kısacası muhtelif alanlara ait bilgiler şerhlerde kullanılır ancak, 

tüketilmez. Bütün bunlar, sözü edilen verilerin temel amacı oluşturmadığını, sadece 

gerekli görüldüğü kadar yer verildiğini gösterir ki, bu da şerhlerin en azından tarz 

bakımından özgünlüğüne işaret eder. Hadis şerhleri söz konusu bilgileri kendi 

amaçları açısından istihdam etmektedir. Taşköprüzâde de ilimler tasnifinde hadis 

şerhini furû’u ilmi’l-hadis listesinin başına koymakla sanki buna işaret etmek istemiş 

olabilir. Onun bu başlık altında saydığı ilimler şunlardır: 

Đlmu şerhi’l-hadîs 

Đlmu esbâbi vurûdi’l-ehâdîs ve ezminetihi ve emkinetihi 

Đlmu nâsihi’l-hadîs ve mensûhuhu 

Đlmu te’vîli akvâli’n-Nebî (s.a.) 



260 
 

Đlmu rumûzi akvâli’n-Nebî ve işâretuhu (s.a.) 

Đlmu garâibi lügâti’l-hadîs 

Đlmu def’i matâ’ini’l-hadîs 

Đlmu telfîki’l-hadîs 

Đlmu ahvâli ruvâti’l-ehâdîs 

Đlmu tıbbı’n-Nebî (s.a.)1152 

Taşköprüzâde’nin hadis ilminin alt disiplinleri olarak saydığı bu ilimler 

hadis şerhi tarafından kullanılmaktadır. Onun hem hadis şerhini hem de hadis 

şerhinin kullandığı ilimleri aynı listeye yerleştirmesi, hadis şerhinin, diğer bilgi 

alanlarına ait ihtiva ettiği bu bilgileri kendine özgü bir tarzda kullandığını ve onların 

toplamından başka bir şeyi ifade ettiğini ihsas ettirmektedir. Zaten hadis şerhi, sadece 

hadis sahasının bilgi alanlarından değil, tefsir, fıkıh gibi daha pek çok alanın 

verilerini de kullanıyor olması göz ardı edimemelidir. Hadis şerhlerinin tıp, 

astronomi gibi diğer ilimlerden malumat tedarik ettiklerini de belirtmek gerekir.  

Öte yandan hadis şerhlerinin, diğer alanlardan aldıkları bu verileri işlerken 

kullandıkları üslubun da ilgili ilimlerinkinden zaman zaman farklılık arz ettiği 

hatırlanmalıdır.  

Hadis şerhlerinde hüküm verici yaklaşımın baştan beri temel bir çizgi olarak 

devam ettiğini görmekteyiz. Rivayetleri fıkha dair malzeme şeklinde 

değerlendirmenin yoğun olduğu ilk dönem şerhlerinden sonra, klasik dönem 

şerhlerinde tarif edici değerlendirmeler göze çarpmaktadır. Özellikle VIII-X. 

asırlarda yazılan şerhlerde, fıkhî yaklaşımlarda rivayetlerin fıkhın kaynağı olmaları 

bakımından ele alındığını ya da bizzat rivayetin kendisine yoğunlaşıldığını 

örnekleyen değerlendirmeler görülmektedir. Fakat bu türden örnekler şerh 

literatürünü hüküm verici bir alan görüntüsü vermekten kurtarmamaktadır. Her ne 

kadar ‘şerh’ ismi ve isim olarak seçilen bu kelimenin anlamı ile gayet uyumlu 

görünen Taşköprüzâde’nin şerh tanımı, hüküm verici olmaktan ziyade olanı tespit 

edici bir alana işaret etmekteyse de, hadis şerhinin bizzat kendi yapısı bunu teyit 

etmemektedir. Hadis şerh edebiyatını ‘şerh’ kelimesinin etimolojik tahlillerinden 

hareketle tanımlamanın isabetli sonuçlar doğurmayacağı belirtilmelidir. Zira bir 

bilim veya disipline ad olmuş bir sözcüğün kaynak ve kökenini belirlemek, şüphesiz 

                                                 
1152 Taşköprüzâde, Miftâhu’s-saâde, II, 341–344 
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ki, o bilim veya disiplinin konusunun ne olduğunu göstermek bakımından sadece bir 

ipucudur ve bu ipucunu izlemek her zaman verimli de olmayabilir.1153 

Hadis şerhi, iç gelişimi takip edilebilen, çerçevesi büyük ölçüde 

belirginleşmiş bir bilgi alanıdır. O, kültür tarihine, dilbilime, Đslamî bilimlere –ki 

fıkıh ve fıkıh usulü ağırlıktadır- vs. ait klasik yöntemlerin çoğu kez karışık biçimde 

kullanıldığı, disiplinler arası bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkar.  

 

II. Tarihî Gelişim Biçim ve Đçerik Bakımından Şerh ve Tefsir Faaliyetlerinin 

Karşılaştırılması 

Tarihî gelişimi, biçim ve içeriği bakımından şerhe en çok benzeyen ilim 

kuşkusuz ‘tefsir’dir. Tefsir ve şerh tabirlerinin aynı anlamsal düzlemi paylaşmaları 

ve bundan dolayı özellikle ilk dönemlerde birbirlerinin yerlerine kullanılmaları bahse 

konu benzerliği teyit edici bir durumdur.1154 Her iki kelime de bir metnin, sözün 

arkaplanını, anlamını tanıma ve kavramaya işaret etmektedir.1155 ‘Tefsir’ ve ‘şerh’in 

benzerliği ve farklılığı Kur’an ve hadis arasındaki benzerlik ve farklılıkla paralellik 

arz etmektedir. Tefsirin uğraş alanı Kur’an’dır ve o Kur’an’ı kendi dilbilimsel ve 

tarihiyle bağlantılı bir söz olarak görür. Tefsir dilbilimsel ve tarihsel bir çözümleme 

yöntemini izlemektedir ve bu amaç için gerekli olan bilgi alanlarını kullanmaktadır.  

Onun en temel malzemesi Kur’an’ın indiği sürece ilişkin bilgiler taşıyan rivayetler 

ile baştan beri nakledile gelen lügat bilgileridir. Hatta tefsir ilk dönemde tamamen bu 

naklî bilgilerden ibarettir. Mâturîdî’ye (ö. 333/944) göre tefsir sahabeye, te’vîl 

fukahaya aittir.1156 Buna göre tefsir rivayet, te’vîl ise dirayet odaklı bir faaliyettir.  

Tefsir ve şerh bilgi alanlarının arasında ortaya çıkış ve tarihsel gelişim 

bakımından ciddi benzerlikler mevcuttur. Kendi sözleriyle ilgili ilk açıklamaları 

yapan Hz. Peygamber olduğu gibi ayetlerle ilgili ilk izahları yapan da odur. Hz. 

Peygamber’in, sahabenin anlayamadıkları kısımları açıkladığına dair hadis 

mecmualarında yer alan isnadlı haberler, ayetlerin izah etmenin onunla başladığına 

                                                 
1153 Özlem, Doğan, Mantık, Anahtar Kitaplar Yayınevi, Đstanbul 1996, 28 
1154 Bkz. el-Muhaddisu’l-fâsıl beyne’r-râvî ve’l-vâî, I, 241; Meâlim, I, 3 
1155 Đbn Manzur her iki kelimeyi de, muradı keşf olarak açıklar. Bkz. Đbn Manzur, Muhammed b. 
Mükrim, Lisânu’l-Arab, I-XV, Beyrut trs. II, 497 ve V, 55  
1156 Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed, Te’vîlâtu ehli’s-sunne, nşr. Muhammed Mustefîz Rahmân, 
Bağdad 1983, s.5 ? 
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ilişkin yeterli fikir vermektedir.1157 Hz. Peygamber’in Kur’an’ın bütün ayetlerini 

tefsir ettiğini iddia edenler olsa da1158 Gazzâli ve Suyûti’nin de ileri sürdükleri gibi o, 

Kur’an’ın tamamını tefsir etmemiştir.1159  

Tefsir sahabe döneminde Mushaflaşma süreciyle birlikte sistemli bir bilgi 

alanı haline gelmeye başlamıştır. Lehçelere ve yer yer kişisel zorunluluklara ya da 

tercihlere göre okuma farklılıkları, tek tip olduğu söylenebilecek yazının (resmin) 

kayıt gücü oranında asgariye indirilmişti.1160 Her ne kadar eski zihin yapısının 

etkileri sürecek olsa da, artık (nüzul dönemi yaşantıları ile bütünleşmiş) anlamın 

kıraati yönlendirdiği bir süreçten,  yazı ile sınırlandırılmış kıraatin anlamı dikte ettiği 

bir döneme girildi. Bu dönemle birlikte nüzul kronolojisi dikkate alınmaksızın, 

Kur'an'ı Mushaf üzerinden tetkik edip anlama ve tefsir etme faaliyeti kendini 

göstermiştir.1161 

Kur'an'ın indiği döneme ilişkin bilgi, (nüzul sırasına göre de telif edilmemiş 

olan) Mushaf'ta nakledilemediği için, ayrı bir ilgi alanı olarak kalmıştır. Mushafa 

müracaat ile yetinmenin doğuracağı mahsur ve bu konuda yaşanan ihtilaflar, Kur'an'a 

müracaat biçiminin disipline edilmesine yönelik gayretleri gündeme getirmiştir.1162 

Kur’an tefsirine ilişkin yazılı belgelerin Đbn Abbas’la başladığını söylemeye imkân 

verecek bilgilere sahibiz.1163 Aynı şekilde hadisleri bablandırma faaliyetinin de Đbn 

                                                 
1157 Mesela bkz. Buhârî, 65 / tefsir, 2 (V, 146); 60 / enbiyâ, 41 (IV, 137)   
1158 Đbn Teymiyye, Mukaddime fî usûli’tefsîr, Dımeşk, 1936, 5  
1159 Suyûtî, Mu’terakâtu’l-akrân fî i’câzi’l-Kur’ân, Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, trs., I, 99  
1160 Her ne kadar mevcut kıraatlerin ortaya çıkışında tek etken Osman Mushafı olmasa da, standart bir 
yazı biçiminin dikte edilmesi, lehçeleri dışlaması bakımından sınırlandırıcı; noktalar ve harekelerin 
olmayışı bakımından da kısmen yeni okuma biçimlerine açık olmuştur. Bkz. Đzmirli, Đsmail Hakkı, 
Tarih-i Kur'ân, Böre Yayınevi, Đstanbul 1956, s.18, 19; Abdullah Draz, Kur’an’ın Anlaşılmasına 
Doğru, çev. Salih Akdemir, Mim Yay., Ankara 1983, 37, 38; Kur’an-ı Kerîm Tarihi (Bir Deneme), 
çev.: Mehmet Sait Mutlu, (Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Terceme ve Tefsirleri Bibliyografyası ile birlikte 
basım), Diyanet Đşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1991, 59, 60, 64, 65; Halis Albayrak, "Kıraat Sorunu", 
Dinî Araştırmalar, IV, Sayı 11, Eylül-Aralık, 2001, 24 vd.     
1161 Bir rivayette Hz. Ömer’in ümmetin nasıl ihtilaf edeceğine ilişkin merakını Đbn Abbâs (genel 
olarak ifade edersek) şu şekilde cevaplamıştır: Đlk neslin nüzul bilgisine sonraki nesiller sahip 
olamayacağı için okudukları Kur’an’ı kendi görüşlerine göre yorumlayacaklardır. Bu da ihtilafa sebep 
olacaktır. Şâtıbî, el-Muvâfakât, III, 311. Yazıya geçirilme işi, söz ortamının kaybolmasını doğurur ve 
bu anlama açısından da bir kayıptır. Kur’an’ın Mushaflaşması özelinde teorik bir değerlendirme için 
bkz. Jacques Berque, “The Koranic Text: From Revelation to Compilation”, çev. Naim N. Atiyeh, The 
Book in The Islamic World: The Written Word and Communication in The Middle East, Editör: 
George N. Atiyeh, New York University Press, Albany 1995, s. 20.   
1162 Türcan, Selim, Đlk Dönem Kur’an Tasavvuru ve Dönüşümü (Basılmamış Doktora tezi), Ankara 
2006, 306–307 
1163 Đbn Abbas’ın öğrencilerinden Kureyb b. Ebî Muslim’in (97/715) hocasının yazdıklarından bir 
deve yükü kadarını yanında sakladığı nakledilir. Đbn Abbas’ın oğlu Ali (118/736) zaman zaman 
Kureyb’den istinsah etmek için sahifeler ister, onları yazar sonra geri gönderirdi. (Đbn Sa’d, Tabakat, 
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‘Abbas’a kadar uzandığı hatırlanmalıdır.1164 Nüzul sürecinin büyük bir bölümüne 

tanık olmayan Đbn Abbas’ın tefsir çalışmalarını başlatmış olması, yaşanan bir sürecin 

objektif bir uğraşı alanı olması anlamını da içeriyordu. Bu tıpkı ilk dönemde kişilerin 

yaşamlarıyla doğrudan ilişkili olarak ele aldıkları hadise dair faaliyetin tedvinle 

beraber objektif bir uğraş alanı haline gelmesine benzemektedir. 

Hadis şerhinin yazılı hale gelmesi belirgin olarak hadislerin tedviniyle 

ortaya çıkmıştır. Tefsire ilişkin yazılı dokümanların ise daha erken dönemlere ait 

olduğu görülüyor. Tefsirin bağımsız tedvininin, hadis tedvininden sonra başladığını 

söyleyenler varsa da,1165 bu kabulün aksine -işaret ettiğimiz gibi- Đbn Abbas’a kadar 

geri götürmeye imkan verecek bilgiler de mevcuttur. Hadis tedvini çerçevesinde 

tefsire ilişkin haberler de toplanıp yazılı hale getirildiği doğrudur. Đlk dönemlerde 

karışık biçimde duran bu haberler daha sonra musannef eserlerde ‘k.et-Tefsîr’ 

bölümlerinde yer almışlardır. Ancak hadis kaynaklarında Kur’an tefsirine ilişkin bu 

haberler, rivayet tefsirlerinde yer alan haberlere göre sayıca çok azdır. Burada tefsir 

alanının başlangıçtan beri bağımsız bir yapıya sahip oluşunun da bunda payı olduğu 

düşünülebilir.1166 

Doğuşu itibariyle tefsir nevilerinin ilki naklî tefsirdir. Bu rivayetler, önceleri 

sözlü olarak nesilden nesile aktarılmış, sonra tedrici olarak tedvinine başlanmış; daha 

sonra da bu sahada müstakil eserler meydana getirilmiştir. Bu durum hayatın 

gerekleri değişinceye kadar devam etmiştir. Nitekim zamanla, dirayet yönü naklî 

yönüne ağır basan tefsirler ortaya çıkmıştır. Müfessirler, eserlerinde, az da olsa naklî 

rivayetlere yer verip, zaman zaman onlara da müracaat etmekle birlikte, tefsirin 

dirayet yönüyle daha çok ilgilenmeye başlamışlardır.1167 Şerhlere bu açıdan 

baktığımızda buna paralel gelişmelerden bahsedebiliriz. Đlk dönem tasnif edilen hadis 

eserlerinde kimi rivayetleri başka bir rivayetle izah etme uygulamaları söz konusu 

olmuştur. Burada Rabî’ b. Habîb’in Müsned’indeki izahları hatırlanabilir.1168  

                                                                                                                                          
V, 293; Đbn Hacer, Tehzib, ) Öte yandan Ali b. Ebî Talha’nın, Đbn Abbas’la görüşmediği ve onun 
öğrencisi olmadığı halde tefsir sahifesini ondan nakletmesi, onun elinde Đbn Abbas’tan intikal eden 
tefsire dair yazılı bir nüsha olduğunun kanıtı olarak görülmektedir. Bkz. Sezgin, Tarihu’t-turâsi’l-
arabî, Đmam Muhammed Üniversitesi yay. Suudî Arabistan 1983, I, 60  
1164 Bkz. Birinci bölüm, sh. 16 
1165 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, I, 104 
1166 Kur’an ve Hadis Đlimleri, (Tarih Đçinde Tefsir ve Tefsir Eğilimleri Bölümü –yazarlar, Halis 
Albayrak, Mehmet Paçacı, Esra Gözeler), Ankuzem yay, 157  
1167 el-Hûlî, Emîn, Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, trc. Mevlüt Güngör, Đstanbul 1995, 25 
1168 Mesela bkz. Rabi’, Câmi’, I, 53 
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Đlk dönem ayet ve hadis izahlarının, kullanılan dil üzerinde yoğunlaşmış 

oluşu da tefsir ve şerh alanlarının alt yapısının oluşumuna ilişkin süreçte görülen 

benzer yönlerden biridir. Garibu’l-Kur’an, vucûh ve nezâir gibi çalışmalar ile 

garibu’l-hadis çalışmalarının en erken ürünleri teşkil etmesi bu görüşü teyit 

etmektedir. Ancak ahkam yoğuluklu olmak bakımından şerh ile tefsir arasında bir 

benzerlik kurma imkânı yoktur. Đlk şerhlerin aynı zamanda fıkhî oluşuna karşılık 

tefsirde böyle bir yoğunlaşmadan bahsedilemez. Zaten tefsir fıkhın teşekkülünden 

öncedir. Đlk yazılan şerhlerdek fıkhî yoğunluğa karşılık, en erken dönemde tefsirin 

gelişimi daha tabidir. Đlk dönem tefsir hareketiyle ilgili temel bir veya iki eğilim 

tespit etmek isabetsiz olabilir. Mesela ilk fıkhî tefsirin sahibi olduğu tespit edilen 

Mukâtil’in, Kur’an’ı baştan sona tefsirini yaptığı bir eserinin yanında, vucûh ve 

nezâire dair eseri de bugün elimizdedir.   

Ortaya çıkış sürecinde sahip oldukları hüküm çıkarma şeklindeki temel 

eğilimi bakımından bir benzerlik olmamakla birlikte hicri 150’de vefat eden Mukâtil 

b. Süleyman’ın Tefsiru mie ayeti mine’l-Kur’ân adlı eserinin tertibinin aynı 

dönemdeki musannef eserlerle benzerliği dikkat çekmektedir. Mukâtil emir, nehiy, 

haram, helal husundaki beşyüz ayeti ele alarak onların tefsir ve izahını, Kur’ân’daki 

sıraya göre değil de, aynı konuya ait olanları bir araya getirip, ayrı ayrı bablar altında 

incelemiştir. Bu babların adedi sekizdir. 

1. Ebvâbu’s-salât 

2. Ebvâbu sadakati’t-tatavvu’ ma’a’l-ferîda 

3. Ebvâbu’s-sıyâm 

4. Ebvâbu’l-mezâlim 

5. Ebvâbu kısmeti’l-mevârîs 

6. Ebvâbu’t-talâk 

7. Ebvâbu’z-zina 

8. Ebvâbu’l-cihâd1169 

Mukâtil her bir babın içerisinde o baba ait ahkâma taalluk eden meseleleri 

ele almıştır. Ana ve alt başlıklar olmak üzere toplamda yüz başlık kullandığı eserinin 

ahkâm tefsiri olduğu görülmektedir.1170 Ancak bu tanımlamada, sonraki 

dönemlerdeki ameli fıkıhla sınırlı ahkâmı değil, itikad alanını da kapsayan bir ifade 
                                                 
1169 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, D.Đ.B.Yay., Ankara, 1988, II, 57  
1170 Bkz. Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, 220–227 
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olarak anlamak gerekir. Mukâtil’in tefsirindeki bu düzen aynı dönemde telif edilen 

musannef eserlerinki ile büyük benzerlik taşımaktadır. Ayrıca gerek bu sekiz bölüm 

başlığı ve gerekse alt başlıklardan pek çoğunun hadis tasnifindekilerle benzeşmesi de 

tefsir ve şerhin erken tarihindeki benzer noktaların varlığını teyit etmektedir.  

Tefsir ve şerhlerde ilk dönemlerden itibaren ana eğilimleri bakımından 

farklı ürünlerin verilmesi de iki alanın tarihi gelişimi bakımından benzerlik ifade 

etmektedir. Ana temayülleri açısından hem tefsirde hem de şerhte fıkhî, tasavvufî, dil 

ağırlıklı vs. şeklinde nitelenebilecek eserlerin örneklerini görülmektedir. Bununla 

birlikte tefsir alanında rivayet ve dirayet şeklindeki yerleşik tasnifin şerhlerde 

karşılığının bulunamayacağı kanaatindeyiz. Çünkü rivayet tefsiri, başka ayetlerle 

istşhâdda bulunulsa da temelde seleften nakledilen haberlere dayanır.1171 Dirayet 

tefsiri ise rivayetlere münhasır kalmayıp dil, edebiyat, din ve çeşitli bilgilere 

dayanılarak yapılan tefsirlerdir.1172 Şerh bu iki eğilimden birine benzetilecekse en 

yakını dirayet tefsiridir. Zaten ayetlerle ilgili doğrudan açıklama barındıran ‘tefsir 

rivayetleri gibi, hadisleri doğrudan ele alan ve onları izah eden rivayetler yok 

denecek kadar azdır.    

Hem Kur’an’ın Mushaflaşması hem de hadislerin kitabeti, metinleşmeden 

önceki canlı ortamın kaybolduğu bir döneme işaret etmektedir. Bu dönemden sonra 

tefsir ve şerh faaliyetinde dil ve tarih bilgisine dayanma zarureti ortaya çıkmıştır. Bu 

bakımdan tefsir ve şerhin pek çok ortak ilmi kullandıkları görülür. Bunun yanı sıra 

ele alınan malzemelerdeki farklılığa dayalı olarak kullanılan kimi farklı ilimlerde de 

ortak esprinin varlığı dikkat çekmektedir. 

Zerkeşî’nin tarifine göre tefsir, Allah’ın Nebî’si Muhammed (s.a.)’a 

indirdiği Kitabı’nın kendisiyle anlaşıldığı, manalarının açıklandığı, ahkâm ve 

hikmetlerinin tespit edilip çıkarıldığı bir ilimdir. Yine Zerkeşî’ye göre tanımda 

sayılanların gerçekleşmesi için tefsir lügat, nahiv, sarf, beyân, usûl-i fıkh ve kıraat 

ilimlerinden yardım alır. Bunun yanı sıra tefsir, esbâb-ı nüzûl ile nâsih-mensuh 

ilimlerine muhtaçtır.1173 Bu açıklamalarında Zerkeşî, tefsir ilmine yardımcı ve araç 

olan ilimlerden bahsetmektedir. Onun sözünü ettiği bu ilimler farklı yoğunlukta 

                                                 
1171 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, T.D.V. Yay., Ankara 2004, 228 
1172 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 230 
1173 Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Abdillah, el-Burhân fî ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebû’l-
Fadl Đbrahim, I-IV, Dâru’l-ma’rife, Beyrut 1391, I, 13 



266 
 

olmakla birlikte her tefsirde kullanılmıştır. Örneğin Kurtubî tefsirinde takip ettiği 

metodu şöyle açıklar:  

“…Tefsirdeki nükteleri içine alacak şekilde lügatleri, i’rabları, kıraatleri vererek kalpleri 

doğru yoldan sapan dalâlet ehilini reddetmeyi, bu saydıklarımın yanında ahkâmı, nüzûl 

sebeplerinin, ayetler arasındaki manayı toplayan ve birbirine zıt gibi görünen ayetler 

arasındaki müşkilleri açıklayan selef ve halef âlimlerinin görüşlerine şahadet eden hadisleri 

özlü bir şekilde yazmaya giriştim…Bu kitaptaki şartlarım: Sözleri söyleyenlerine, hadisleri 

de hadis (mecmualarının) müelliflerine dayandırmaktır…Müfessirlerin kıssalarından, 

tarihçilerin haberlerinden lüzumlu olanlar ve açıklama için mutlaka gerekli olanlar hariç 

olmak üzere yüz çevirdim. Bunun yerine ‘mes’lele’ adını verdiğim ahkâm ayetlerinin 

açıklamalarını koydum. Bir, iki veya daha fazla hüküm ihtiva eden her ayete bazı meseleler 

ilave ederek, o mes’eleler içinde nüzûl sebeplerini, tefsiri, garîb kelimeleri ve hükümleri 

açıkladım…”1174 

Zerkeşî’nin tanımında gördüğümüz ve tefsirlerin bizzat muhtevalarından da 

tespit etme imkânı olan bu durum, yani araç ve yardımcı ilimleri kullanma tavrı şerh 

için de söz konusudur.  

Đlm-i tefsir, Kur’an’ı açıklarken temelde Kur’an ilimlerini kullanır.1175 

Tefsir ilminin bu durumu, hadis ilimlerinin hemen hepsini kullandığı halde hadis 

ilimlerinden biri olarak sayılan hadis şerhinin konumuyla büyük benzerlik arz 

göstermektedir. Burada, Taşköprüzâde’nin ilimler tasnifinde hadis şerhini furû’u 

ilmi’l-hadis listesinin başına koyduğu hatırlanmalıdır.   

Suyutî’nin el-Đtkân fî ulumi’l-Kur’an eserindeki şu başlıklar kendisine 

kadarki tefsir geleneğinde genellikle yer alan bilgi ve bilgi alanlarına işaret 

etmektedir: 

 

Tarih Alanlarına Đlişkin Konular 

Mekkî ve medenî ayetler 

Hazarî ve Seferî ayetler 

Gündüz ve gece inen ayetler 

Yazın ve kışın inen ayetler 

Yatakta ve uykuda inen ayetler 

                                                 
1174 Kurtubî, el-Câmiu li-ahkâmi’l-Kur’an, I, 2–3 
1175 Đzz b. Abdisselam (660/1261) ilm-i tefsiri şöyle tanımlar: “Tefsir ilmi Kur’an’ın sözcüklerini 
anlamlarını Kur’an’la ilgili ilimler gereğince araştıran bir ilimdir.” Bkz. Abdullah Đbrahim el-Vuheybî, 
el-Đzz Đbn Abdisselâm hayâtuhu ve âsâruhu ve menhecuhu fî’t-tefsîr, el-Matbaatu’s-selefiyye, Kahire 
1979, 45  
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Yerde ve gökte inen ayetler 

Đlk nâzil olan ayetler 

Kur’an’ın son nâzil olan ayetleri 

Esbâbu’n-nüzûl 

Bazı sahabi sözlerine uygun inen ayetler 

Nüzûlü tekrar eden ayetler 

Hükmü nüzulünden, nüzulü hükmünden sonraya kalan ayetler 

Ayetleri ayrı ve bütün olarak inen sureler 

Meleklerin refakatinde ve münferit inen ayetler 

Bazı peygamberlere indirilen ayetlerle sadece Rasûlullah’a indirilen ayetler 

Nâsih ve mensuh 

 

Dil Alanlarına Đlişkin Konular 

Garibu’l-Kur’an 

el-Vücuh ve’n’nezair 

Đ’râbu’l-Kur’an 

Muhkem ve müteşabih 

Umum ve husus 

Mücmel ve mübeyyen 

Müşkil ayetler 

Mutlak ve mukayyed 

Mantuk ve mefhum 

Kur’an’da hitap şekilleri 

Hakikat ve mecaz 

Teşbih ve istiare 

Kinaye ve tariz 

Hasr ve ihtisar 

Đcaz ve itnab 

Haber ve inşa cümlesi 

Bedayiu’l-Kur’an 

Đ’cazu’l-Kur’an 

Emsalu’l-Kur’an 
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Aksamu’l-Kur’an 

Cedelu’l-Kur’an 

Mübhem ayetler 

Dil alanına ait diye ayırdığımız bu başlıkların da kısmen, Kur’an’ın tarihiyle 

ilişkili atıflar içerdiğini belirtmek gerekir. Zira Kur’an üzerine dil ağırlıklı 

incelemeler, nüzul sürecindeki Arap dilini esas almak durumundadır. Aynı şey hadis 

şerhleri içinde geçerlidir. Hem tefsirlerde hem de şerhlerde gördüğümüz Arap 

şiirleriyle istişhâdda bulunma tavrı ayetlerin nüzul, hadislerin de varit olma 

dönemlerindeki Arap dilini esas alma eğilimini göstermektedir. Garîb kelimelerle 

ilgili yaklaşımlarda da aynı gayenin güdüldüğü açıktır. 

 

Kur’an ve Hadislerin Diline Đlişkin Đzah Konusunda Tefsir ve Şerhlerin 

Durumu 

Kur’an’daki, Kureyş lehçesi dışında kalan diğer Arapça lehçelerinden gelen 

veya yabancı dillerden alınıp Arapçalaştırılan kelimeleri açıklama görevini Garîbu’l-

Kur’ân üstlenmiştir. Aynı zamanda tefsirlerin de temel bir başvuru kaynağı olarak 

kullandığı bu ilmin, hadis ilmindeki karşılığı garîbu’l-hadistir. Garibu’l-hadis ilmini 

ortaya çıkaran sebepler de hemen hemen aynıdır. Zaten her iki ilmin eşzamanlı 

olarak hicrî ikinci asırda ortaya çıkması tesadüfî değildir. Garîb kelimesi başlangıçta 

Kureyş lehçesi dışındaki lehçelere ait çok az sayıdaki kelimeyi kapsarken zamanla 

Kur’an ve hadisteki eşanlamlı kelimelerle farklı manalar taşıyan kelimeler ve değişik 

yapıdaki cümleler de garîb kapsamına girmiştir.1176 Buna göre garîbu’l-hadisin 

sonraları kapsamının gelişerek tefsirdeki kısmen müşkilu’l-Kur’ân ile mecâzu’l-

Kur’an ve vücûh ve nezâir (eşsesli ve eşanlamlılık) meselesini de hadislerdeki 

karşılığı bakımından içine aldığını söyleyebiliriz. Müşkilu’l-Kur’ân, mecâzu’l-

Kur’an, vucûh ve nezâir Kur’an’ın kelime ve terkiplerinin manalarına dair 

çalışmaları ifade etmektedir. Birkaç manaya ihtimali olması sebebiyle anlamını 

belirlemede güçlük yaşanan kelime ve terkipler de müşkil olarak kabul edilmiştir.1177  

                                                 
1176 Elmalı, Hüseyin - Arslan, Şükrü, “Garîb”, DĐA,  XIII, 374  
1177 Zerkeşî, Burhân, II, 69; “Bir kelimenin bir ayette ifade ettiği mana ile yine aynı kelimenin diğer 
ayetlerde ifade ettiği anlamların aynı olmamasına” vücûh denilmektedir. Nezâir de, farklı kelimelerin 
aynı anlamı ifade etmesine denir. Zerkeşî, Burhân, I, 102 
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Öte yandan tefsirlerdeki i’rabu’l-kur’an’a dair yaklaşımların şerhlerde de 

karşılığı vardır. Ayetlerdeki lafızları noktalama, harekeleme ve cümle yapılarıyla 

ilgilenen bu uğraşı, şerhlerde hem metinde hem de senedde yer alan kelimelerin zapt 

edilmesi ve gramatik tahlile tabi tutulması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Şerhlerde 

bu çabaların hangi noktalara eriştiğini görmek için Umdetu’l-kârî’ye bir göz atmak 

bile yeterlidir.  

Garîb kelimelerin anlamını tespit çabası tıpkı şerhler gibi tefsirlerde de 

farklı oranlarda mevcuttur. Örneğin Taberî (310), “Rablerinin emrine karşı geldiler. 

Bu yüzden, bakıp dururlarken onları yıldırım çarpıverdi (فأخذتكم الصاعقة)” 

ayetindeki1178 الصاعقة kelimesiyle ilgili olarak “Araplar helak edici her türden azaba 

sâika derler” şeklinde bir açıklama getirir.1179 Öte yandan bu kelimeyi Kisâî 

dışındaki âlimlerin الصاعقة şeklinde, onun ise Ömer b. el-Hattâb’ın  ُْعقَة  şeklinde الصَّ

okuduğuna dair haber uyarınca uzatma olmaksızın okuduğunu belirtir.1180 Bu 

kelimenin farklı okunuşuna Kurtubî de işaret etmekte ve onu tercih edenleri Ömer b. 

el-Hattâb ve Kisâî’nin yanı sıra Humeyd, Đbn Muhaysın ve Mucâhid olarak 

saymaktadır. Ayrıca Kurtubî bu kelime ile ilgili benzer izahları nakletmektedir. 

Bunlardan biri de bu kelimenin ‘ölüm’ anlamına geldiğidir.1181 Garîb kelimelerin 

anlamlarını tespit işleminin tefsir ve şerhlerde benzer yaklaşımlara konu olduğunu 

görüyoruz. 

 

Müşkilleri Đzah Konusunda Şerh ve Tefsirlerin Durumu 

Kur’an ayetleri arasında ilk bakışta var olduğu sanılan ihtilaf ve tenâkuz 

durumuna tefsir ilminde ‘müşkil’ denmektedir.1182 Tanımdan da anlaşılacağı üzere 

bu hakiki değil, görünüşte bir işkâldir. Bunu izah etme gayreti Kur’an’ın kendi içinde 

çelişmeyeceği anlayışının bir ürünüdür. Aynı zamanda Kur’an’ı bir bütün olarak 

görme ve değerlendirme arzusuna işaret eder. Sözü edilen bu yaklaşımın şerhlerde de 

gayet yoğun olarak sergilendiği görülmektedir.1183 Esasen şerhin en temel meselesi 

                                                 
1178 51 / Zâriyât, 46 
1179 Taberî, Muhammed b. Cerîr Ebû Ca’fer, Câmiu’l-beyân an te’vîli âyi’l-Kur’an, (Muhakkik 
Ahmed Muhammed Şakir), I-XXIV, Müessesetu’r-risâle 1420/2000, XXII, 437 
1180 Taberî, Câmiu’l-beyân, XXII, 436 
1181 Kurtubî, el-Câmiu li-ahkâmi’l-Kur’an, XVII, 51–52  
1182 Suyûtî, Đtkân, II, 72  
1183 Suyûtî tefsirdeki müşkil meselesini hadis ilmindeki ihtilâf konusu ile benzeştirmektedir. Bkz. 
Đtkân, II, 72 
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‘müşkil’ (ihtilâf)dir. Hadis ilimleri arasında muhtelifu’l-hadis olarak anılan bu 

çalışma alanı birbirine zıtmış gibi görünen eşit sıhhatteki rivayetler arasındaki bu 

çelişik durumu izah etmeyi amaçlamaktadır.1184 Bu ilmin verileri şerhlerde çok 

önemli bir yer tutmaktadır. Buradaki çabanın temelinde de sahih hadislerin 

çelişmesinin düşünülemeyeceği anlayışı vardır. Ayetler ya da rivayetler arasındaki 

işkâli ortaya çıkaran sebeplerin ve bunları ortadan kaldırmaya yönelik uygulanan 

yöntemlerin de -Kıraat farklılıklarından kaynaklanan teâruzu dışarıda tutarsak- 

büyük oranda aynı olduğu söylenebilir. Bu problemi izaleye yönelik olarak hem 

tefsirde hem de şerhde te’vîl, tahsis ve nesh ortak yöntemler olarak 

işletilmektedir.1185  

Tefsirdeki müşkillerin giderilmesi ile şerhteki ihtilafın giderilmesi ameliyesi 

aynı zamanda Kur’an ve hadis külliyatının yazıya geçmiş bir metin gibi 

algılandığının bir işaretidir. Tefsirde bu yöntemlerin işletilmesinde her bir ayetin 

indiği özel bağlam dikkate alınmadığı gibi şerhte de her bir rivayetin bağlamı ve 

geçirdiği serüven bakımından kendine özgülüğü göz ardı edilmektedir. Kısacası 

müşkili giderme ameliyesi hem tefsirde hem de şerhte çoğunlukla metinlerin kendi 

tarihlerini esas almamaktadır. Bu konuda uygulanan yöntemlerden nesh, tarihî 

tespitleri gerekli kılmakla diğerlerinden ayrılmaktadır. Ancak neshin hem hüküm 

çıkarma amaçlı uygulandığını hem de en son başvurulan yöntem olduğunu 

belirtmeliyiz.  

 

 

                                                 
1184 Suyûtî, Tedrîbu’r-râvî, 468 
1185 Ebû Đshâk el-Đsferâyînî (418/1027), iki ayet birbirine tearuz halinde bulunursa, iki ayetin nüzul 

tarihlerine bakılır, önce olan terk olunur, der. Đhtilaf konusundaki tercih kaidesini şöyle sıralayabiliriz: 

1. Hüküm hususunda Medenî olanlar Mekkî olanlara tercih edilir. 

2. Đki hükümden biri Mekke ehli ahvaline, diğeri Medine ehli ahvaline ait olursa, Medine ehli 

ahvali takdim olunur. 

3. Đki hükümden birinin zahir manası müstakil bir hükme, diğer ayetin lafzı bunu iktiza ederse, 

müstakil hüküm ifade eden tercih olunur. 

4. Đki ayetten her biri zahirde kastedilen şeyi yüklenmiş olarak umum ifade ederse, bu takdirde 

onlardan birinin başka bir maksadı tahsise gideni varsa o tercih edilir. Bkz.Cerrahoğlu, Đsmail, Tefsir 

Usûlü, 180 
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Sebeb-i �uzûl ve Sebeb-i Vurûd Bilgilerinden Yararlanma Bakımından 

Şerh ve Tefsirlerin Durumu 

Esbâb-ı nüzul tefsirin en temel meselelerindendir. Esbâb-ı nüzul tabiri, Hz. 

Peygamber’in risalet döneminde vuku bulan ve Kur’an’ın bir veya birkaç ayetinin 

yahut bir suresinin inmesine yol açan olayı, durumu ya da soruyu ifade etmek üzere 

kullanılır.1186 Bu alanın şerhlerdeki karşılığı da rivayetlerle ilgili özel bağlamı tespit 

etmek şeklinde görünür. Bu aslında hadis ilimlerinden sebeb-i vürûdi’l-hadisin 

şerhlerde istihdam edilişidir. Ancak şerhlerde bu türden bilgilere nadiren işaret 

edildiğini belirtmeliyiz.   

Esbâb-ı nüzul Kur’an’ın anlaşılması için gerekli bir bilgi olarak 

değerlendirilmiştir. Sahabe, tâbiun ve tebe-i tâbiinden olan müfessirler tefsirlerini bu 

bilgilere dayandırmışlardır. Ancak belirtilmelidir ki, bütün ayetler somut hâdiselere 

bağlı olarak inmemiştir. Âlimler sadece 500 kadar ayetin bu şekilde iniş sebeplerinin 

bulunduğunu tespit etmişlerdir. Esbâb-ı nüzule dair bilgiler tamamen rivayetler 

aracılığıyla gelmektedir. Sahih bir rivayete dayanmadan muhakeme, istidlâl ve 

ictihad gibi yollarla nüzul sebepleri aramaya kalkışma doğru bulunmamıştır.1187 

Ayetlerin doğru anlaşılmasında esbâb-ı nüzulden istifade edilmesinde fayda olmakla 

beraber, ilahi mesajı daha kapsamlı ve çözüm üretici bir şekilde ele alma imkânlarını 

kısıtlayacağı gibi sakıncalara dikkat çekilmektedir.1188 Kimi tefsirlerde her ayetin 

inişinin özel bir sebebinin aranması, esbâb-ı nüzule dair pek çok zayıf rivayetlerin 

kullanılması, hem de bu rivayetlerden yüzünden Kur’an’ın mutlak şümullü ve 

evrensel boyuttaki ayetlerini, yer yer kesinliği bile şüpheli olan nüzul sebepleriyle 

sınırlama hatasına düştükleri gerekçesiyle eleştirilmişlerdir.1189 

Müfessirleri esbâb-ı nüzul rivayetlerini manaya delaleti bakımından değerli 

görmeye sevk eden doğal bir zeminin bulunduğunu söyleyebiliriz. Her şeyden önce, 

esbâb-ı nûzul rivayetlerine, Kur’an’daki tarihi olaylar, kıssalar, cennet-cehennem 

tasvirleri gibi konularda az rastlanırken; savaş ve cihad, şahsî haller, medenî hukuk, 

devletlerarası anlaşmalar gibi konularda daha çok rastlanmaktadır.1190 Bu dağılımın 

sebebi, söz konusu rivayetlerin teşri’ döneminde yaşanan olaylara ilişkin olmasıdır. 

                                                 
1186 Bkz. Zerkeşî, Burhân, I, 22 vd. 
1187 Vâhidî, Ebû’l-hasen Ali b. Ahmed en-Neysâbûrî, Esbâbu’n-nüzûl, Kahire, 1379/1959, 4 
1188 Demirci, Muhsin, “Esbâb-ı .üzûl”, DĐA, XI, 361 
1189 Bkz. Đbn Âşûr, Tefsîru’t-tahrîr ve’t-tenvîr, Tunus, 1984, I, 46  
1190 Bkz. Subhi’s-Sâlih, Mebâhis fî ulûmi’l-Kur’ân, Dersaadet (Đstanbul), trs, s. 141. 
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Doğal olarak, bu olayların çoğunun güncel hayat ve siyasî meselelerle ilgili olması 

beklenecektir. Kur’an ayetleri nüzul döneminin söz konusu aktüel sorunlarına cevap 

olarak inince, ilgili ayetlerin daha çok teşri’ değer taşıyan ve hüküm bildiren ayetler 

olması, kendiliğinden bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden de esbâb-ı 

nüzul rivayetleri, teşri’ amaçlı ayetlere yönelik olarak hükmün anlaşılması 

bakımından bir açıklayıcılık (tefsir) vasfına sahiptir. Âlimler de esbâb-ı nüzul 

rivayetlerine bu gözle bakmış ve aynı doğrultuda değer atfetmişlerdir.  

Her ne kadar esbâb-ı nüzule ilişkin rivayetler önemli oranda teşrî’ amaçlı 

ayetlerle ilgili olsa da, bu amacı taşımayan ayetlerle ilgili esbâb-ı nüzul rivayetleri de 

işaret edilmektedir.  Bu türden rivayetler de tefsirlerde kullanılmaktadır. Bununla 

birlikte, esbâb-ı nüzul ait olduğu bağlamında ele alınmış gibi gözükse de, 

müfessirlerin zaman ve mekân üstü beklentilerine hizmet eden, nihaî ve daraltılmış 

bir konuma bağlanmış olduğu anlaşılmaktadır.1191   

Hadislerin de bir kısmı ayetlerin nüzulünde olduğu gibi belli bir sebebe 

bağlı olarak varit olmuş ancak bununla birlikte bazılarını da Hz. Peygamber’in 

sohbet ve nasihatlerinde dile getirdiği sözler oluşturmuştur. Hadislerin özel sebepleri 

de hadis metinleri içerisinde nakledilmektedir. Özel bağlam şerhi yapılan rivayette 

yer almıyorsa bile özellikle klasik dönemdeki şerhlerde rivayetin diğer tariklerinden 

bu bilgiler temin edilmektedir. Şerhlerde bu bilgilerin istihdam edilişi de tefsirdeki 

esbâb-ı nüzûl bilgilerinin kullanılmasına benzemektedir. Şerhlerde bu bilgiler çoğu 

zaman bir hükme ulaşmaya yardımcı olması bakımından değerlendirilmektedir.  

Sonuç olarak ayet ve rivayetlerin varlık alanına çıktığı özel ve genel 

bağlamaların bilgisine müracaat etme eğilimi hem tefsirde hem de şerhte mevcuttur. 

Bu bilgiler tefsirde esbâb-nüzûl şerhte de sebeb-i vurudi’l-hadis ilimlerinin istihdam 

edilişi şeklinde gerçekleşmektedir. 

 Burada şerhlerdeki sebeb-i vurûd bilgilerine nazaran, tefsirde nüzul tarihine 

genel olarak daha fazla atıf bulunduğunu vurgulamamız gerekir. Ancak rivayet ve 

dirayet diye nitelendirilen tefsirlerde bu konunun yoğunluğu bakımından farklılığın 

olduğu görülmektedir. Şerhte ise anlamın keşfi daha çok lafızlar üzerinden 

yürütülmekte, sebeb-i vurûda nadiren müracaat edilmektedir. Müracaat edildiğinde 

                                                 
1191Türcan, Selim, “Tefsir Tarihçiliği Bağlamında Klasik Esabab-ı .üzul Yaklaşımının 
Değerlendirilmesi”, Đslâmi Đlimler Dergisi, sayı 3, 115–132 
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de söylediğimiz gibi çoğunlukla fıkhî bir hükmü tespit amacı taşımaktadır. Bu 

bakımdan sebeb-i vurûd bilgilerinin şerhlerde istihdam edilişi, tefsirlerdeki esbâb-ı 

nüzul bilgilerinin istihdam edilişine benzemektedir. 

 

�esh Telakkisi Bakımından Tefsir ve Şerhlerin Durumu 

Bir nassın hükmünü daha sonra gelen bir nassla kaldırmak anlamına gelen 

nesh tefsir ve şerhin kullandığı ortak yöntemlerden biridir. Tanımdan da anlaşılacağı 

gibi tamamen hüküm merkezli bir yaklaşıma sahiptir. Ayet ve hadisleri tarihlendirme 

esasına dayalı olan nesh, Kur’an ve hadis ilimleri içerisinde özellikle kronolojik 

bakışın belirginleştiği bir alan olarak karşımıza çıkar. Bakış açısı, sadece bir hükmün 

gelmesi, daha sonra inen başka bir hükmün önceki hükmün yürürlüğünü ya da 

zorunluluğunu kaldırması şeklindedir. Şerhlerde uygulanan nesh yönteminin 

mahiyeti de aynıdır. Teâruzu aşma yöntemlerinden biri olarak kullanılan nesh muarız 

iki hadisin tarihlerini belirlemek ve mukaddem olanı muahhar olanla ortadan 

kaldırmak esasına dayanır.  

Neshe konu olan ayetlerin sayısının tespitinde bir ittifak yoktur. 500’e kadar 

çıkaranlar olduğu gibi 5’e kadar indirenler de vardır.1192 Neshe konu edilen 

rivayetlerin sayısında bir belirleme söz konusu değildir. Şerhlerde neshe genelde cem 

veya telif imkânı olmadığında başvurulduğu görülür. Elbette tearuzu giderme 

yöntemlerinin sıralamasında mezhepler farklı yaklaşımlara sahiptir. Şarihlerin de bu 

meselede -tezimizin ilgili bölümlerinde verilen örneklerde görüldüğü gibi- 

mezheplerinin eğilimlerini benimsemişlerdir. 

  

Kıraat Farklılıkları ve Hadislerin Farklı Varyantları Arasındaki 

Paralellik Bakımından Tefsir ve Şerh Benzerliği 

Kıraat farklılıklarının bir kısmı1193, doğrudan anlama farklılıklarını 

doğurduğu için tefsirin önemli meselelerinden birini teşkil etmiştir. Nitekim 

sahabenin birbirine zıtmış gibi görünen tefsirlerinin sebebi çoğunlukla bu nevi kıraat 

farklılıklarından kaynaklanmıştır.1194 Bundan dolayı müfessirlerin kıraat farklılıkları 

                                                 
1192 Bkz. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 126 
1193 Meddin mertebeleri, imâleler, tahfîf, teshil, tahkik, cehr, hems ve gunne gibi harf ve harekelerin 
teleffuzundaki ihtilafların tefsir ilmiyle bir ilgisi yoktur. Birışık, Abdulhamit, “Kıraat”, DĐA, 
XXV,431 
1194 Suyûtî, Đtkân, II, 484 
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ile ilgili yeterli bilgiye sahip olması zarurî görülmüş ve ondan tefsire tesir eden kıraat 

farklarını açıklayarak ayetlerin bu türlü okunuşlarının imkân verdiği anlam 

zenginliğini ortaya çıkarması beklenmiştir.1195 

Kıraatlerin tevatürü tartışma konusu olmuşsa da bilinen bir gerçek vardır ki 

o da kıraat bilgilerinin senedli oluşudur. Kıraatlerin sahih bir senedle Hz. 

Peygamber’e ulaşmış olması da sıhhat kriterlerinden birini teşkil etmiştir. Bunun 

yanı sıra takdiren de olsa Hz. Osman’ın Đmam Mushafı’na uyması ve muteber 

vecihlerden bir vecihle Arap dilinin kaidelerine uyması şartları aranmıştır. 

Kıraatlerin on tanesi meşhur olmuş ayrıca şâz kıraatler belirlenmiştir.1196 Kıraatler 

sıhhat bakımından ele alındığında şerhlerin temel uğraş alanı olan rivayetlerle aynı 

kategoriye dahil olduğu görülür. Tefsirlerdeki yapılan yorumlarda kıraat farklarına 

müracaat edilmiştir.1197 Elbette bu durum dönemlere ve tefsirlere göre değişiklik arz 

etmektedir. Kabaca bir gözleme dayanarak ilk dönem tefsirlerinde kıraat 

farklılıklarını kullanmanın sonraki dönemlere göre daha yoğun olduğu söylenebilir. 

Ancak tefsirlerin ana temayülleri dikkate alınarak yapılacak bir tespitin daha 

gerçekçi olacağı kuşkusuzdur. 

Tefsirlerde yorumların genişletilmesi ya da kişisel yorumların teyidi için 

kıraatlerin kullanılması, şerhlerdeki farklı varyantları kullanma tavrı ile 

benzeşmektedir. Sahih kıraatlere müracaatın asıl kabul edilmesi gibi şerhlerde de -bu 

kadar hassas davranılmasa bile- kullanılan rivayetlerin sıhhatinin belli bir düzeyde 

olması en azından mevzu olmaması beklenir. 

Kıraatler fıkıh ilmini de ilgilendirir. Çünkü farklı okuma biçimleri dil 

üzerinden farklı hükümlere ulaşılmasına zemin teşkil edebilmektedir.1198 Dolayısıyla 

tefsirlerdeki fıkhî yaklaşım çerçevesinde de kıraat bilgisine başvuru söz konusudur. 

Şerhlerdeki fıkhî tartışmalarda farklı varyantları delil getirme tavırları hatırlanırsa bu 

yönden de bir benzerliğin olduğu görülür. 

Tefsirlerde kıraatlere ilişkin bilgiler bazen de sırf bilgi verme amacıyla konu 

edilmekte, bu bakımdan da özellikle klasik şerhlerdeki hadislerin tahric edilmesi 

tavrını çağrıştırmaktadır. Örneğin Keşşâf’ta kıraat farklılıklarına büyük ölçüde işaret 

                                                 
1195 Đbn Âşûr, “Kıraatler Hakkında Bir Değerlendirme”, trc. Necdet Çağıl, EAÜĐFD, sayı, 16 (2001), 
s. 259-263, 270-271, 276 
1196 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 106 
1197 Mesela bkz. Taberî, Câmiu’l-beyân, III, 283 
1198 Mesela abdestin tarif edildiği Bakara suresinin altıncı ayetinde bunun bir örneği görülebilir.  
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edilmesi ama tefsirde malzeme olarak kullanılmaması1199, klasik dönem şerhlerindeki 

rivayet tahricine benzemektedir. Şerhlerde de sırf bilgi vermek amaçlı sayfalarca 

hadis tahrici yapılmaktadır. Bu tahric bilgilerinin rivayetin izahına doğrudan bir 

katkısı yoktur. Bunun örneklerini Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kârî’de açıkça görmek 

mümkündür.  

 

Tefsir ve Şerhlerde Ayet, Hadis ve Şiirle Đstişhâdda Bulunma  

Ayet, hadis ya da şiirle istişhâd etme tefsirlerde sıkça kullanılan 

yöntemlerdendir. Bu bilgilerin naklî bilgiler olsa da aklî bir yöntemle kullanıldığını 

fark etmek zor değildir. Çünkü bir ayetin tefsirinde bu bilgiler üslup ya da muhteva 

benzerliğine dayalı olarak kullanılmaktadır ki, bu benzerliğin kurulması da aklî 

(ictihadî) bir etkinliktir. Elbette bu yöntemlerin başında ayetlerin kullanımı 

gelmektedir. En güzel tefsir olarak kabul edilen1200 ayetin ayetle tefsiri Hz. 

Peygamber’in uygulamalarında da yer alan bir yöntemdir. Hz. Peygamber örneğin 

En’âm suresinin 82. ayetindeki ظلم  kelimesini, Lokmân suresinin 13. ayetindeki شرك 

kelimesiyle açıklamıştır. Tefsirde ‘ayetlerle istişhâd’ tabirinden hem Kur’an’ın 

Kur’an’la tefsirini1201 hem de diğer ayetlerin muhtevasından dolaylı olarak destek 

alma tavrını anlamalıyız. Bu tavır haddizatında Kur’an’ın çelişkilerden uzak ve 

anlamsal bütünlüğü olan bir kitap olduğu anlayışına dayalıdır. Sözünü ettiğimiz bu 

yöntemin şerhlerdeki karşılığı, rivayetlerin şerhinde diğer rivayetleri şahit getirme 

şeklindeki yaklaşımdır. Tefsirdeki ayetin diğer ayetlerle açıklanmasına benzer 

şekilde bir rivayetin şerhinde diğer rivayetlerin üslûp ve içerik bakımından 

kullanılması söz konusudur. Bu tavırda çoğunlukla hadis külliyatını toptan 

kurgulanmış bir kitap gibi algılandığını ihsas ettiren bir yön de bulunmaktadır. 

Tefsirlerde işletilen diğer bir yöntem ayetlerin hadislerle izah edilmesidir. 

Bu yönem Kitap-Sünnet bütünlüğünü temel alır. Burada kastedilen sadece nesh, 
                                                 
1199 Kur’an ve Hadis Đlimleri, 207 
1200 Đbn Teymiyye “Tefsirdeki en güzel yöntemler nelerdir?” sorusuna cevap mahiyetinde sırasıyla 
Kur’an’ın Kur’an’la, Kur’an’ın Sünnet’le, Kur’an’ın sahabe ve tâbiîn kavliyle, son olarak da 
Kur’an’ın re’yle tefsirini zikretmektedir. Đbn Teymiyye, Takıyyuddin Ebu'l-Abbas, Mukaddimetu’t-
tefsîr, (Mecmû’u fetâvâ içinde), Riyad, 1398, XIII, 363–375  
1201 Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri denildiğinde, Kur’an’ın müfred lafızlarının, terkiplerinin ve 
ifadelerinin, Kur’an’ın bütünlüğü içinde diğer ilgili Kur’an pasajlarının yardımıyla açıklamasını; buna 
ilaveten Kur’an’daki konuların, muhataplarının zihinlerine yerleştirmeğe çalıştığı kavramların, terkîbî 
bir yaklaşımla Kur’anî bütünlük içerisinde incelenmesi anlaşılmaktadır. Bkz. Albayrak, Hâlis, 
Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, Şûle Yayınları 1996, s. 43 (Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an 
(çev. Alparslan Açıkgenç), Ankara 1987, s. 30-31’den naklen) 
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tahsis, takyid, tebyin gibi, ayetlerden fıkhî hükmün tespitinde sünnetteki delillere 

müracaat değildir. Hadis kullanımı, fıkhî olmayan izahlarda da söz konusudur. 

Mesela, hadise en az başvuran müfessirlerden olan Fahruddîn er-Râzî’nin (604) 

“Kıyamet saati yaklaşır, ay yarılır…”1202 ayetinin tefsirinde, Kur’an’ın bu konuda en 

kuvvetli delil olduğunu vurgulamakla beraber, bu hususta sahabenin ittifak ettiği 

gibi, Peygamber’in de bu işin vâki olduğunu söylediğini belirtir.1203 “Đnsanlar, 

imtihandan geçirilmeden, sadece ‘iman ettik’ demeleriyle bırakılıvereceklerini mi 

sandılar?”1204 ayetinin tefsirinde ise Đbn Kesîr, bu ifadenin istifhâm-ı inkâri 

olduğunu, manasının da imanları ölçüsünde mümin kullarını imtihana tabi tuttuğu 

manasına geldiğini belirttikten sonra bu manayı, “insanların (sıkıntılarla) imtihana en 

çok tabi tutulanları peygamberlerdir. Sonra salih kimselerdir. Kişi dini ölçüsünde 

imtihan edilir. Dininde sıkı olanın imtihanı da artar” şeklinde sahih olarak nitelediği 

rivayetle desteklemektedir.1205 

Tefsirlerdeki ayet-hadis bütünlüğünü temel alan bu uygulamanın benzeri, 

şerhlerde, hadislerin izahında ayetlerle istişhaddır. Zira bunda da ayet ve hadis 

arasında ortak bir üslûp ve muhteva benzerliği varsayılmaktadır. Đlk dönem 

şerhlerinde ayetle istişhâdda bulunmanın daha fazla olduğu görülür. Şerhlerde ayetler 

en çok muhteva benzerliğinden dolayı şahid olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızın 

ilgili bölümlerinde şerhlerdeki ayetle istişhâdda bulunma tavrının örnekleri 

zikredilmiştir. 

Bu başlık altında son olarak işaret etmek istediğimiz diğer bir yöntem de 

ayetlerin izahında Arap şiirlerini kullanmaktır. Tefsirde Arap şiiriyle istişhâd en 

baştan beri uygulanan bir yöntemdir. Đbn Abbâs’ın bazı Kur’an lafızları için, eski 

Arap şiirinden deliller getirdiğine dair rivayetler vardır.1206 Bu yöntem sonraki 

tefsirlerde de farklı yoğunlukta uygulana gelmiştir. Mesela “Đnsanlardan bazıları 

Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinir de onları Allah'ı sever gibi 

                                                 
1202 54/Kamer, 1 
1203 er-Râzî, Fahruddîn Đbnu’l-Allâme Ziyâuddîn, et-Tefsîru’l-kebîr, Dâru’l-fikr, Beyrut 1401/1981, 29 
1204 29 / Ankebut, 2  
1205 Đbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, thk. Sâmî b. Muhammed Sellâme, Dâru tayyibe li’n-neşr, 
1420/1999, VI, 263 
1206 Ebû Bekr el-Enbârî (328/940), Kur’an’daki garib kelimeler ve müşkiller hakkında, şiirin delil 
getirilmesine ait misaller sahabeye ulaşır dedikten sonra, şiirle ihticac edilip edilemeyeceği meselesini 
zikretmektedir. Bkz. Suyûtî, Đtkân, I, 346 
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severler…”1207 ayetinin tefsirinde Taberî, “Allah’ın sevgisi nasıl olur? Allah ortak 

koşulan şeyleri mi seviyor? Allah’a denk tanrılar edinenler Allah’ı da mı seviyor?” 

şeklinde sorular sorar. Ardından şu açıklamayı yapar: 

“Buradaki kullanım tıpkı şu ifadedeki gibidir: "بعت ُغ�مي كبيع غ�ِمك"  bunun anlamı “kölemi, 

senin köleni sattığın gibi sattım” (بعته كما بيع غ�مك، وكبْيعك) demektir. Muhatabın ismi hazf 

olunur. Tıpkı َعلَى َزْيٍد بَِتْسلِيم ا¹ِميِر ... فَلَْسُت ُمَسلًِّما َما ُدْمُت َحيَّا  beytinde olduğu gibi. Bu beytin 

anlamı “Hayatta oldukça ben  Zeyd’e vermem selam  yöneticiye verilen gibi” demektir.”1208   

Taberî’de gördüğümüz bu yaklaşımın benzerlerini diğer tefsirlerde de 

görmekteyiz. Keşşâf’ta tefsire şahid olarak getirilen bin kadar beytin varlığı tefsirde 

şiire atfedilen önemi göstermeye yeterlidir.1209  

Arap şiirleriyle istişhâdın hadis şerhlerinde dönemlere göre nasıl yoğunluk 

kazandığının örneklerini çalışmamız içerisinde vermeye çalıştık. Hadis şerhlerinde 

görülen bu durum tefsirlerdeki ile aynı mahiyetteki yaklaşımları ifade etmektedir. 

Tefsir ve hadis şerhinde sergilenen bu tutum esasen Kur’an ve hadislerin dönemin 

Arap dili dünyasına ait olduğu anlayışına dayanmaktadır. Ancak tefsirlerde 

Kur’an’ın i’cazına ilişkin yer alan değerlendirmeler, Kur’an’ın, dönemin iddialı dil 

ürünlerini geride bırakan bir yönünün olduğu inancını göstermektedir. Enteresan bir 

şekilde rivayetlerin dili ile ilgili de buna yakın değerlendirmelerin yapıldığını 

görmekteyiz. Hz. Peygamber’in cevâmiu’l-kelim oluşunu işleyen haberlerden güç 

alan bu yaklaşımların râvi tasarruflarına rağmen yaptıkları bu değerlendirmeler 

tefsirlerdeki Kur’an’ın diline ilişkin yaklaşımlarla benzerlik taşımaktadır. Kur’an’ın 

diline dair i’câz nitelemesinin hadislerin dili ile ilgili de ima edildiği anlaşılıyor.  

Özellikle Đbn Ebî Cemre’nin Behcetu’n-nufûs’taki değerlendirmelerine bakıldığında 

bunun teyit edilebilir olduğu görülecektir.1210   

 

Mübhemât Konusunda Tefsir ve Şerhler 

Bir ulûmu’l-Kur’an ilmi olarak mübhem, “insan, melek ve cin gibi 

varlıkların yahut da bir topluluk ve kabilenin, Kur’an’da açıkça değil de ism-i 

işâretler, ism-i mevsuller, zamirler, cins isimleri, belirsiz zaman zarfları, belirsiz 

mekan isimleri ve belirsiz miktar bildiren kelimeler ile zikredilmesi demektir. 

                                                 
1207 2/Bakara, 165 
1208 Taberî, Câmiu’l-beyân, III, 281 
1209 Kur’an ve Hadis Đlimleri, 207 
1210 Mesela bkz. Behcetu'n-nufûs, I, 94 
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Kur’an’daki bu mübhematı konu edinen bir ilim ortaya çıkmıştır. Bu ilim 

mübhematu’l-Kur’an’dır. Tefsir ilmi bu ilmin verilerinden de istifade etmektedir. 

Hadisteki mübhem konusu hem seneddeki hem de metindeki açık olarak 

zikredilmeyen isimlerin tespiti ile ilgilidir.1211 Mübhemat ile ilgili yaklaşımlar hem 

tefsirde hem de şerhte sivil bir alandır. Normatif bir gayeye hizmet etmeyen ve 

tamamen keşfi hedefleyen bir yaklaşımdır. Şerhte daha çok klasik dönemde görülen 

bu yaklaşım tarzı rivayetlerin doğrudan kendileriyle ilgili bir meşguliyet alanı 

olduklarını gösteren işaretlerdendir. Yani mübhem isimlerin tespiti, çoğunlukla bu 

isimlerin belirlenmesinden başka bir gaye gütmemektedir. 

 

Metin Đçi Đlişki (Münasebet) Bakımından Tefsir ve Şerh 

‘Münasebet’ Kur’an sureleri ve ayetleri arasındaki mana ilişkisi, mana 

uyumu ve mana irtibatı gibi anlamları ifade etmektedir. Bilindiği gibi münasebet ilmi 

elimizdeki Mushaf tertibine göre ayet ve surelerin tertibindeki hikmeti ortaya 

koymaya çalışır.1212  

Đslam toplumu daha ilk asırdan itibaren1213 Kur’an tefsirini surelerin tertibini 

üzerine yapmaya başlamıştı. Her surede lüzum görülen bazı ayetler veya tek bir ayet 

yahut bir ayetin bir kısmı üzerinde duruluyor ve böylece müfessirler, tercih ettikleri 

akımlara göre ayetlerde lüzumlu gördükleri şeyleri açıklamaya çalışıyorlardı.1214 Bu 

durum Kur’an’ın Mushaflaşmasının tabi bir sonucudur. Nüzul sürecine ilişkin 

bilgilerden arınmış bir şekilde iki kapak arasına toplanınca, sonraki dönemlerde 

yazılı bir belge ya da kitap gibi okuma alışkanlığının yerleştiğini göstermektedir. 

Esasen bu tavır bir alışkanlıktan ziyade Kur’an’ın tertibinin tevkîfî olduğu anlayışına 

dayalıdır. Tefsircilerin munâsebet ilmini dayandırdıkları Mushaf tertibini Kur’an’ın 

                                                 
1211 Đbnu’s-Salah, Ulûmu’l-hadîs, I, 228  
1212 Zerkeşî, Burhân, I, 37; Suyûtî, Đtkân, II, 288 vd.; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü,204 vd. 
1213 Đbn Abbâs’ın kölesi Đkrime (105) şöyle der: “Đki kapak arasındakinin hepsini tefsir ettim.” Bkz. 
Suyûtî, Đtkân, II, 499; Ferrâ’nın (ö. 207) Kur’an’ı mevcut tertibe göre, ayet ayet sırayla tefsir eden ilk 
müfessir sayanlar olmuşsa da, onun Meâni’l-Kur’ân’ı ayetleri surelerdeki sırasına göre ele alışında 
Ebû Ubeyde’nin (209) Mecâzu’l-Kur’ân’ına benzemektedir. Bu eserin elimizde bulunan kısımlarında 
sureler, tertibine göre ele alınmaktadır. Her surede ayetlerin içinde bulunan mecazlardan ihtiyaç 
duyulanlar açıklanmakta ve asıl maksatlarına temas edilmektedir. Bu bakımdan bu konuda Ferrâ’nın 
şahsî bir öncülüğü yoktur. Tersine, anlaşıldığına göre bu o zamanın genel bir usulüdür. (el-Hûlî, a.g.e., 
64 dipnot) Cerrahoğlu’nun tespitine göre tam olarak elimize ulaşan ilk tefsir Mukâtil’e aittir.  
1214 el-Hûlî, a.g.e., 64 
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Beytü’l-‘Đzze’deki tertibinin aynısı olarak görmeleri ilgi çekicidir.1215 Tenasüb, 

tekrarlar vs gibi konuların ele alınması da tamamen bu anlayış çerçevesindedir.  

Tefsirdeki tenasübe ilişkin yaklaşımın şerhlerde tam bir karşılığını bulmak 

mümkün değildir. Bununla birlikte şerhlerdeki kitabın kurgusal özellikleriyle ilgili 

değerlendirmeler tefsirdeki münasebet çerçevesindeki değerlendirmelerle en azından 

tarz olarak benzeşmektedir. Özellikle bab-hadis uyumu, terceme-hadis uyumuna 

ilişkin izahlarda bu hareket tarzı kendini göstermektedir. Şerhler cephesinde eserlerin 

tertibine riayet ve tertip üzerindeki zihni mesai bu eserlerin otorite kazanmaları 

döneminde kendini göstermiştir.  

Surelerin ve ayetlerin tertibindeki hikmet bakımından “Mushaf yazılmış 

sahifeler gibidir”1216 sözünde ifadesini bulan bu anlayışın az da olsa bir çağrışımını 

şerhlerin hadis külliyatına yaklaşımında görebiliriz. Kimi zaman şarihlerin rivayetleri 

şerh ederken, hadis külliyatını bir kalemden çıkmış bir kitabın parçaları gibi 

algıladıklarını ihsas ettirecek yorumlarına tanık olunmaktadır. 

Tarihi gelişim, biçim ve içerik bakımından şerh literatürüne en çok 

benzeyen bilgi alanı tefsirdir. Tefsir, ulum’ul-Kur’an’ın alt disiplinlerinden biridir ve 

gayesi Kur’an’ı açıklamaktır. Tefsir Kur’an’ı açıklarken Kur’an ilimlerinden istifade 

eder. Đlmu’t-tefsir’in ulûmu’l-Kur’an ile ilişkisi ne ise Đlmu şerhi’l-hadis’in ulumu’l-

hadis ile ilişkisi odur. Hadis şerh ilmi klasik dönem sonrasında hadis ilimleri arasında 

sayılmıştır. Ve o rivayetleri şerh ederken aynı listede bulunduğu diğer hadis 

sahasının diğer bilgi alanlarını kullanır.  

Tefsir ve şerhin kullandığı yöntemlerde de ciddi benzerlikler vardır. 

Tefsirdeki gibi şerhte de asıl olan hükme ulaşma çabasının egemen olmamasıdır. 

Ancak her iki alanda verilmiş eserlere baktığımızda bunun aksini ispat edecek 

değerlendirmeler mevcuttur. 

                                                 
1215 Zerkeşî, Burhân, I, 37. Hûd 11/1 ayetini delil getiriler: “Kitâbun uhkimet âyâtühü sümme fussilet 
min ledün hakîmin habîr” (Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar 
olan (Allah) tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır.) 
1216 Zerkeşî, Burhân, I, 37 
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SO�UÇ 

 

Hadis şerhi, öncesinde bir takım hazırlayıcı dönem ve gelişmelerin ardından 

belirgin olarak IV. asırda ortaya çıkmıştır. Hadis şerhi, ortaya çıktığı bu dönemle 

birlikte iç gelişimini devam ettirmiş ve VII-X. asırlarda gerçek kimliğine 

kavuşmuştur. Şerhin teknik bir alan haline gelişi, kendi yapı ve sistematiğini ortaya 

koyması belli hadis eserleri üzerinde yürütülen bir faaliyet olmasıyla birlikte 

gerçekleşmiştir.  

Hadise ilgi en baştan beri vardır ve bunun ortaya çıkışı doğrudan Hz. 

Peygamber’in üstün konumu ile ilgilidir. Onun varlığıyla ve verdiği mesajlarla mümin 

bireylerin iç dünyasından başlayarak erdemli bir toplum inşa etme ve toplumu bir 

arada tutma arzusu, onu gören ve dinleyen fertlerin kayıtsız kalamayacakları kadar 

kendilerini ilgilendiriyordu. Bu bakımdan onun sözleri ve eylemlerini tasvir eden 

bilgiler baştan beri ezberlenmiş ve aktarılmıştır. Bunlarla ilgili anlama problemleri 

Hz. Peygamber’e, onun vefatından sonra da bilgili sahabilere sorarak giderilmiştir. Bu 

anlamda pek fazla yoruma ihtiyaç hissedilmemiştir. 

Hz. Peygamber’in vefatından sonra onun sözleri, manevi otoritesinin 

devamının bir aracı olarak algılandı. Onun vefatıyla birlikte yeni şartlara çözümler 

bulma ihtiyacı hadislerle ilgili yorumlama faaliyetini fıkhî bir çerçevede iyice 

belirginleştirmeye başlamıştır. Kayda geçirilip yazılı belgeler haline getirilen 

rivayetler üzerinden bir yorumlama faaliyeti ortaya konulmuştur. Sözlü rivayetlerin 

metinleşmesinden kaynaklanan anlam kayıplarının telafisi böyle bir çabayı zorunlu 

kılmıştır.   

Fetihler ile farklı kültürlerin Đslam’la tanışmaları, bidat hareketleri gibi 

gelişmelerin de etkisiyle ilimlerin teşekkülü hızlanmıştır. Başta fıkıh olmak üzere 

daha sonra birer ilim haline gelecek olan tefsir, kelam, tasavvuf gibi alanlara ait 

fikirler az ya da çok hadisleri kullanma ihtiyacı hissetmiş ve onları kendi 

perspektifinden yorumlamıştır. Hadisi sened ve metin yönünden çalışma konusu 

yapan bir takım alanlarda da bilgiler öbeklenmeye başlamıştır.  

Hadislerin tedvini hadisleri yorumlama sürecinin önemli bir safhasını teşkil 

eder. Çoğunlukla yazılı hadis belgelerinin bir araya toplanması anlamını taşıyan 

tedvin, hafızanın yükünü azaltması, rivayetler arası tearuzu daha net görme imkânı 
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sağlaması bakımından yorumlama faaliyetini hem gerekli kılmış hem de ona rahat bir 

zemin oluşturmuştur.  

Hadis tedvini ile nerdeyse eş zamanlı olarak tebvib hemen ardından da tasnif 

hareketi ortaya çıkmıştır. Tasnifin hadis yorumuyla ilişkili bir yönü vardır. Tasnif bu 

yönüyle şerh için bir çerçeve oluşturmuştur. Fıkhın bab düzenini takip eden hadis 

tasnifi, şerhe bir çerçeve hediye ederken, şerhte ana eğilimler değişse de hiç kesintiye 

uğramayacak bir fıkıh damarını da başlatmış oluyordu. Tasnif hareketi ehl-i re’y ve 

ehl-i hadis arasındaki tartışmaların yoğunlaştığı dönemlerde olgunluk noktasına 

ulaşmış, biraz önce işaret ettiğimiz bilgi alanlarına ait verilerin kullanıldığı bir alan 

haline gelmiştir. Üçüncü asırda kaleme alınan bazı hadis eserleri tasnif tarzı ve 

içerdikleri rivayetlerin sıhhat derecesi bakımından diğerlerine üstün tutulmuşlardır. 

Böylece bir kısım musannefatın otorite kazanma süreci başlamıştır. Bazı hadis 

eserlerinin otorite kazanma süreci şerh literatürünün ortaya çıkma ve gelişim tarihinde 

en önemli noktadır.  

Üzerine şerh yazılmış hadis eserlerinin otorite kazanma vakitleri ve nüfuzları 

eşit olmayıp bölgelere göre farklılık arz etmektedir. Bunun yanında bu eserlerin her 

birinin otoriteleri yazıldığı anda ortaya çıkmamış, bir süreç dâhilinde gerçekleşmiştir. 

Bu sürecin başlarında onlara itibar edilmesi, belli vasıflarından ötürü beğenilmeleri ve 

emsallerinden üstün tutulmalarıyla ilgili olmuştur. Bu gelişmeyle birlikte münferit 

rivayetlerin yorumuna harcanan mesai artık, belli hadis kitaplarının rivayetlerinin 

yorumuna harcanmaya başlanmıştır. Bir kitabın rivayetlerine dayalı olarak ortaya 

çıkan bu yorum faaliyeti belli bir yapı ve sistematiğe kavuşmaya başlamıştır.  

Otorite kazanma sürecini yaşayan eserlerin bu vasfı kazanmalarında, yazılan 

şerhlerinin önemli payları vardır. Kısacası bahsedilen süreç karşılıklı bir etkileşime 

sahne olmuştur. Önemli bulunan eserlere şerhler yazılmış, yazılan bu şerhler de 

önemli bulunan bu eserlerin otorite kazanmalarına katkı sağlamıştır. Đlk dönem 

şerhlerinde (özellikle Hattâbî’ye ait şerhlerde) şerh edilen eserin yapı ve 

sistematiğiyle müellifinin görüşlerine ilgisiz davranılmıştır. Ardından gelen dönem ise 

belli bir hadis kitabının şerhinin amaçlandığı dönem olmuştur. Kabaca Nevevî ile 

başlatabileceğimiz şerhler sadece şerh ettikleri kitabın ihtiva ettiği rivayetleri ele 

almakla yetinmemiş, eserdeki kitap-bab düzeni, tercemeler, bab-hadis uyumu, 
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hadislerin tertibi ve müellifin doğrudan ya da dolaylı olarak serdettiği düşünceleri 

inceleme konusu yapılmıştır. 

Şerh edilen eserlerin yapı ve sistematiğiyle doğrudan meşgul olma, şerhin 

unsurları arasına yeni unsurların katılmasından fazlasını ifade eden bir durumdur. Zira 

böyle bir uygulama, şerhi şekil hatta muhteva bakımından etkilemiştir. Şerhlerde 

rivayetlerin hangi boyutlarıyla ele alınacağı, hangi zeminde yorumlanacağı şerh 

edilen eserin tayin ettiği sınırlar içerisinde ortaya çıkmıştır. Sözgelimi terceme ve 

terceme-hadis uyumunun izahı temel bir yaklaşım haline gelince, bu yaklaşımdan 

bağımsız hareket etme imkânı ortadan kalkmıştır. Diğer taraftan rivayeti teknik 

yönden değerlendirme biçiminde de sınırlanmalardan bahsedilebilir. Otorite kazanan 

eserin sahih olduğuna dair genel kabul, onun ihtiva ettiği rivayetlerin sıhhat yönüne 

ilişkin değerlendirmelerde ister istemez etkisini göstermiştir. 

Şerhi hazırlayan, ortaya çıkaran ve şerhin gelişim çizgisine ilişkin anlatılan 

safhaları şu şekilde özetleyebiliriz: 

• Anlama dönemi (Şifahi ve mana ile rivayet dönemi) 

• Münferit rivayetlerin yorumu (Hadislerin kitabeti, tedvin ve tasnifi 

dönemleri) 

• Belli bir hadis eserinin ihtiva ettiği rivayetlerin şerhi (Bazı hadis 

eserlerinin itibar kazanması dönemi) 

• Belli bir hadis kitabının şerhi (Bazı hadis eserlerinin otorite kazanması) 

Dördüncü devreyle eşzamanlı olarak ortaya çıkan diğer bir eğilim daha 

vardır. Bu dönemde şerhler, dini değer içeren kültürel mirası taşıma araçları olmanın 

ötesinde, bir ritüel aracı olarak da görülmüştür. “Allah’ın Kitab’ından sonra 

yeryüzündeki en sahih kitap” söyleminin de ihsas ettirdiği gibi bazı temel hadis 

eserleri Kur’an yanında ikinci kutsal kitap gibi algılanmıştır. Bu algıya dayalı olarak 

Buhârî ve Müslim gibi eserlere şerh yazmada ibadet şevkiyle de hareket edilmiştir. 

Đbn Ebî Cemre’nin şerhine yazdığı mukaddimede içinde taşıdığı bu şevki görmek 

mümkündür.  

Bu devreleri takip eden şerh edebiyatı ana eğilimleri bakımından farklı 

ürünleri ortaya koymuştur. Belli bir kitap üzerine yapılan şerh safhasını dikkate alarak 

konuştuğumuzda şerhleri ayırıcı özellikleri bakımından fıkhî, isnad ve rical 

değerlendirme ağırlıklı, tasavvufî ve zengin içerikli şerhler şeklinde gruplandırmak 
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mümkündür. Şerhlerin bizzat kendi özelliklerini esas alan bu gruplandırmanın, 

kronolojik ve bölgesel olarak yapılacak bir gruplandırmayla da büyük oranda 

örtüştüğü söylenebilir. Đlk dönemde yazılan şerhlerin önemli bir bölümünün fıkhî 

olduğu görülmektedir. Ele aldığımız bu ilk dönem fıkhî şerhlerin Hattâbî’ninkiler 

hariç hepsi Endülüs’te yazılmıştır.  

Hattâbî Mealimu’s-sunen’ini ehl-i re’y ile ehl-i hadis arasındaki fikrî 

mücadelenin hala etkisini gösterdiği bir dönemde kaleme almıştır. Bu dönemde aynı 

zamanda mezheplerin artık kurumsallaşmaya başladığı ve mezhep görüşlerini 

hadislerle temellendirme yarışına girişildiği bir atmosfer oluşmuştu. Endülüs’te ise 

Mâlikî mezhebinin temel kaynağı Muvatta’ üzerine çalışmalar yapıldı. Mâlikî 

düşüncesi üzerinden bir dinî ve ilmî faaliyet yürütüldü ve bu bakımdan mezhebî 

görünen şerhler yazıldı. Mezhebin güçlendirilmesi, dinî duygu ve inançların 

muhafazası ve mefsedetlerin engellenmesinin yolu olarak görüldü. Bu kaygı, isnad 

meselelerini ön planda tutan Temhîd’de de, tasavvufî yorumlarıyla diğer şerhlerden 

farklı gibi görünen Behcetu’n-nüfûs’ta da kendisini göstermektedir.  

Zengin içerikli şerhlerin örnekleri ise klasik dönem de diyebileceğimiz hicrî 

VII-X. asırlar arasıda verilmiştir. Bu şerhler, şerh usulünün tamamen ortaya çıktığı, 

hadis şerhinin bir kimlik kazandığı ve uğraşının kısmen rivayetin kendisine 

yoğunlaştığı çalışmaları örnekler. Bu dönemde hadis şerhinin çerçevesi 

belirginleşmiş, kendisine müstakil bir alan açmış ve hadis sahasında diğer bilgi 

alanlarının arasında bir yer edinmiştir. Hadis şerhinin bir bilgi alanı olarak tanımı da 

bu dönemde yapılmıştır.  

Şerhlerde kullanılan bilgi ve yöntemler şerh dönemi öncesinde, münferit 

rivayetlerin yorumlarında da kullanılmıştır. Temel hadis kitapları üzerine yazılan 

şerhlerdeki uygulamaları özellikle tasnif edilen hadis eserlerinde de görmekteyiz. 

Yalnız bu dönemde şerh edilen belli bir eser söz konusu olmadığı için, bu kaynağın 

yapı ve sistematiğine ilişkin değerlendirmelerin bulunmadığını tahmin etmek zor 

değildir. Özellikle hadis şerh geleneğinin klasik döneminde temel bir özellik haline 

gelen, şerh edilen esere ilişkin bu türden yaklaşımların ilk dönemde nadiren 

rastlandığını hatta Hattâbî’nin şerhlerinde hiç yer almadığını belirtmek gerekir. 

Şerhlerdeki değerlendirmelerde ön plana çıkan noktaları şu şekilde ifade 

edebiliriz: 
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Rivayetlerin tarihlerine ilişkin genel yaklaşımlar: Hadis şerhlerinde 

rivayetin farklı tariklerine ve râvi tasarruflarına işaret etme gibi uygulamalar vardır. 

Sözünü ettiğimiz uygulamalar, şerh türlerine göre amaç ve yoğunluk bakımından 

farklılaşır. Fıkhî şerhlerde rivayetin diğer tariklerine işaret etme, tamamen onların 

fıkhî ihtilafların dayanak noktasını teşkil etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden 

yoğun görülen bir durum değildir. Đsnad ve rical değerlendirme ağırlıklı şerh diye 

nitelendirdiğimiz Temhîd’de ise bu tür değerlendirmeler çok yoğun olarak 

bulunmaktadır. Đbn Abdilberr’in Temhîd’deki temel amaçlarından biri Mâlik’in 

rivayetlerini güçlendirmektir. Özellikle mürsel ve münkatı’ rivayetleri vasletme 

çabası şerhinin temel özellikleri arasındadır. Elbette farklı tarikleri verme uygulaması 

sadece bu rivayet türleriyle sınırlı değildir. Đbn Abdilber Muttasıl rivayetlerin de 

bildiği bütün tariklerini sıralar.  

Tasavvufî yorumlara ağırlık veren Đbn Ebî Cemre ise şerhinde, rivayetin 

ulaşabildiği bütün tariklerine değil, bunlardan en fazla bir ya da ikisine işaret 

etmektedir. Zaten onun sened ve kaynağın adını zikretme gibi biçimsel gerekliliklere 

riayet etmeksizin sergilediği bu tavrında, rivayetin tariklerini toplamak gibi bir kaygı 

taşımadığı hemen kendini belli etmektedir. Bu uygulamasına paralel olarak râvi 

tasarrufları ve müstensih hatalarıyla ilgilenmemektedir.  

Zengin içerikli şerhlerde şârihlerin farklı tarikleri zikretmelerindeki temel 

amacın ise, kimi zaman metnin anlamına ilişkin kendi kanaatlerini teyit, kimi zaman 

anlamı bütünleme ve kimi zaman da sırf bilgi verme adına olduğu söylenebilir. 

Zengin içerikli şerhlerde farklı tarikler çoğunlukla ‘anlamı bütünleme/hâdisenin bütün 

yönlerini açığa çıkarma’ diyebileceğimiz daha tabiî bir amacı gerçekleştirmek için 

zikredilir. Farklı tarikleri verme konusunda, özellikle Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-

kârî’de ‘tamamlayıcılık’ tavrı hâkimdir. ‘Tamamlayıcılık’, farklı rivayetleri adeta 

birbirine eklemlemek şeklinde tezahür eder. Herhangi bir rivayetteki ziyade, 

uygulamada neredeyse diğer rivayetlerin muhtasar oluşuna delalet etmektedir. 

Zengin içerikli şerhlerden Nevevî’nin aksine Đbn Hacer ve ‘Aynî farklı 

tarikleri zikretme konusunda üstün bir çaba sarf etmektedirler. Burada en dikkati 

çeken şey metindeki farklılıkları vermenin yanı sıra rivayetlerin tahricini 

yapmalarıdır. Doğrudan içerik tahliliyle ilgili olmayan bu faaliyetin ısrarla 

sürdürülmesi rivayetin bizzat kendisine yoğunlaşıldığını göstermektedir. Başka bir 
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deyişle şerhte ortaya konulan bu uygulamada, ilk dönemlerdeki gibi rivayet, hüküm 

çıkarmak gibi bir amaç için aracı kılınmamakta, bizzat rivayetin kendisi incelemenin, 

bütün yönleriyle araştırmanın konusu yapılmaktadır. Hadisin tahricini yapma aynı 

zamanda rivayetlerin kaynaklarının yazılı eserler şeklinde tanımlanması anlayışının 

oturduğunu ve kitaba bağlı şerh faaliyetiyle de paralellik arz ettiğini göstermektedir. 

Hem kaynak göstermede hem de şerh etmede rivayetlerin müstakil halleri üzerinden 

değil, belli kitapların rivayetleri oldukları anlayışıyla hareket edilmektedir. Bu da, 

hadis edebiyatının bütün yönleriyle kitaplar üzerinden bir faaliyet alanı haline 

geldiğini ortaya koymaktadır. 

Ne ilk dönemde ne de klasik dönemdeki şerhlerde metin inşası 

diyebileceğimiz bir yaklaşım söz konusu değildir. Özellikle klasik dönem şerhlerinde 

‘i’mâlin ihmalden evlâ’ olduğu düşüncesiyle hareket edilmektedir ve bu hareket tarzı, 

bir rivayetin farklı tariklerindeki ortak lafızları aslına uygun kabul edip, diğerlerini 

terk etme eğilimindeki ‘metin inşası’ yönteminden tamamen farklıdır. 

Şerhlerde farklı tarikleri zikretme uygulamasının şeklî tarafı hemen hemen 

aynıdır. Bu şerhlerde rivayetler genellikle isnadlarıyla sevkedilir. Kimi zaman, 

nakilde bulunulan eserin - bazen kitap ve bab ismi ile birlikte- adı verilmekte, kimi 

zaman da rivayetin, bu yazılı kaynaklardan alınmasına rağmen, kaynağa kadar inen 

bütün isnadı zikredilmektedir. Fıkhî şerhlerde farklı tariklerin veriliş şekinde görülen 

çok önemli bir husus da şârihlerin rivayetleri kendilerine ulaşan bir senedle 

zikretmeleridir. Rivayetlerin senedleriyle birlikte zikredilişi, muhatapların algısında 

isnadın, hala kitaptan daha fazla güven telkin ettiğini ve nakledilene ağırlık 

kazandırdığını göstermektedir. Diğer taraftan şârihlerin kendi senedleriyle rivayet 

sevk etmeleri bu konudaki kişisel formasyonlarını sergileme amacıyla ilgili 

olabileceği gibi, hadis rivayetinin hala faal olduğuna tanıklık etmektedir.   

Rivayetlerin farklı tariklerini zikretme oranı ve şeklindeki farklılık, şârihin 

uzmanlık alanıyla da ilgilidir. Fakihlik tarafı ağır basan bir şârihin söz konusu 

meseleyle ilgilenmesinde, hem -fıkıh kitaplarında görüldüğü gibi- rivayetin delil 

olması bakımından senedin durumunu gösterme zarureti hem de çalışma alanının 

hadis ilmi içerisinde olmasının bir etkisi söz konusudur. Fakihlik tarafı ağır basan 

şârihlerden Hattâbi ile ‘Aynî’nin muhtelif tariklere işaret etme hususundaki 

farklılıklarının bir nedenini ikinci gerekçeyle izah etmek mümkün olabilir. Çünkü 
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hadis şerhi özellikle Nevevî ile birlikte büyük oranda usulüne kavuşmakta ve kişisel 

ilgi alanlarını ve hareket tarzlarını bu çerçevede kalmaya zorlamaktadır. Başka bir 

ifadeyle şerh literatürü kendi usulünü yazara dikte edecek gücü kazanmıştır. 

Rivayet metinlerinin içerik tahlili: Rivayetlerin metinlerinin yorumu 

ağırlıklı olarak metinleşme ile birlikte başlamıştır. Şârihlerin anlamaya ve 

yorumlamaya çalıştıkları, işte bu metinleşmiş rivayetlerdir. Ancak keşfedilmeyi 

bekleyen ‘murâd’ farklı tarihsel ve kültürel perdelerin arkasında kalmış ve sözün 

yazıyla kaydı neticesinde de anlam kayıpları ortaya çıkmıştır. Sonradan yazılı hale 

getirilen rivayetlerin en başta metin olarak kurgulanmamış olmaları, onları, sözlü 

söylemden daha ayrıntılı ve daha sabit dil bilgisi kurallarına sahip yazılı söylemin 

özelliklerinden ve anlamın verilebilmesini sağlayan düzenlenişten yoksun bırakmıştır. 

Bundan dolayı rivayetin ilk muhataplar için kapalı olmayan tarafları şârihler için 

çözülmesi gereken bir müşkil olarak görünmektedir. Buna karşılık şârihler ‘murâd’ ile 

aralarına giren duvarları kaldırırken tarihi yeniden geriye dönük olarak inşa etmek 

yerine, lafızlar üzerinden bir keşif hareketi içinde oldukları gözlemlenmektedir.  

Kelime tahlilleri ve gramatik tahliller baştan beri yapılmakla birlikte, bu tür 

değerlendirmelerin klasik dönemde yoğunlaşmıştır. Zengin içerikli şerhlerde rivayet 

metinlerini, dilin gramer yapısı dikkate alınarak anlama çabası önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu şerhlerden özellikle Kirmânî ve ‘Aynî’ye ait olanlarda daha yoğun 

olduğu gözlenmektedir. Özellikle ‘Aynî bu işi zaman zaman neredeyse salt 

entelektüel bir faaliyet haline sokmaktadır. Bu durumu, rivayet malzemesinin bir 

amaca ulaşma vasıtası olarak değil, bizzat kendisinin de inceleme alanı haline 

geldiğinin işaretlerinden sayabiliriz. 

Şerhlerde sadece metin içi bilgilere dayanma eğiliminin ağırlıkta olduğu, 

metin dışı bilgilere nadiren başvurulduğu söylenebilir. Şârihlerin hangi hallerde metin 

içi bilgilerle yetindiği, hangi hallerde metin dışı bilgilere başvurduklarına ilişkin bir 

kaide tespit etme imkânı yoktur. Genel anlayışlarını teyit eden sonuca ulaştırdığı 

sürece her iki yöntemden uygun olanını kullandıkları belirtilmelidir. Bununla birlikte 

asıl olanın, metin içi bilgileri kullanma olduğu tespit edilebilir. ‘Müfesser rivayetin 

mücmel olana tercih edilmesi’ ve ‘sebebin hususîliğinin hükmün umumîliğine engel 

teşkil etmeyeceği’ anlayışına muvafık bir şekilde metni merkeze alan bir yaklaşım 

içerisinde olmuşlardır. Sözgelimi bir hadisin anlamını tayinde sebeb-i vürûdun 
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tespitine şaşırtıcı derecede az girişilir. Usul-i fıkhın büyük tesirinin gözlendiği bu 

uygulamanın temelinde rivayetlerin tarih üstü olarak algılanması yatmaktadır. Esasen 

sergilenen bu yaklaşımlarda, hadisin ve sünnetin kaynaklık değerini hissedilir kılan, 

otoritesini belirginleştiren ve onu adeta bir kanun metnine dönüştüren bir tür kutsama 

vardır. Böylece rivayet metinleri, tarihi bir veri olmanın ötesine taşınmış olmaktadır. 

Rivayetleri birer metin olarak algılamanın diğer bir yansıması da, onları 

birbirine şahit olarak kullanımda açığa çıkar. Hadisleri gerek üslup ve gerekse 

muhteva benzerliği bakımından birbirine şahit getirme uygulamasında, hadis 

külliyatını bir kalemden çıkmış bir kitap gibi ele alma eğilimi hissedilir. Her bir 

rivayetin farklı bağlamda varit olduğu ve farklı râviler eliyle geldiği çoğu zaman göz 

ardı edilmektedir. Aslında bu tavır sadece rivayetler arasında değil, rivayetlerin 

izahında ayetlerle hatta Arap şiirleriyle istişhâdda da ortaya konulmaktadır. Bütün bu 

tavırların işaret ettiği nokta, şârihlerin hadis külliyatını bir bütün olarak kavrama 

arzusunda oldukları gibi, Kur’an-Hadis arasında da bir bütünlük aramalarıdır. Arap 

şiirine ve kültüründeki öğelere dayalı olarak değerlendirmelerde bulunmaları da, 

rivayetlerin varit olduğu dönemin kültürü içerisinde şekillendiği düşüncesine işaret 

etmektedir. 

Ayetlerle üslup ve muhteva benzerliğini esas alan istişhâd, zengin içerikli 

şerhlerde ilk dönem şerhlerine nispeten daha azdır ve buna karşılık rivayetler daha 

fazla kullanılmaktadır.  

Hadis külliyatının tutarlı bir bütünlüğe sahip bir kitap gibi olduğu şeklindeki 

algılaya dayalı diğer bir değerlendirme de rivayetler arası tearuzu giderme 

ameliyesidir. Rivayetler arasındaki ihtilâfı bir problem olarak görüp giderme 

uğraşısının verilmesi, şerh faaliyetinin rivayet külliyatını tutarlı bir biçimde ele alma 

niyetine işaret etmektedir. Bu çaba en baştan beri vardır. Ancak ilk dönem fıkhî 

şerhlerde, bu zihinlerde tutulsa da tartışmalar açıktan tekrarlanmamış ya da nadiren 

tekrarlanmıştır. Zaten ilk şerhlerin hemen öncesinde ve esnasında bu alan büyük 

oranda tüketilmiş, mezheplerin görüşleri merkeze alınmıştır. Muarız rivayetlerin 

yorumunda tartışmalardan büyük oranda uzak durulmuştur. Zengin içerikli şerhlere 

gelince, bunlar artık rivayetin bizzat kendisini bütün yönleriyle inceleme konusu 

yapan eserlerdir. Ancak bu, klasik dönemde mezhebî tartışmaların bittiği anlamına da 
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gelmemektedir. Aksine klasik dönem mezhebi tavrın öne çıktığı bir zaman dilimi 

olmuştur. 

Đhtilâfları giderme yöntemlerini uygulamada şârihlerin genelde 

mütekellimînin tavrına uygun olarak te’lif ve cem’ ile işe başladıklarını ve tercihe en 

son çare olarak başvurduklarını söyleyebiliriz. Bu uygulama şârihlerin genel 

yaklaşımlarıyla gayet tutarlı görünmektedir. Çünkü tercih yönteminde çelişen 

rivayetlerden birini işlevsiz bırakma söz konusudur ki bu da ‘i'mâlin ihmâlden evlâ 

olduğu’ genel anlayışına terstir. Bununla birlikte, bütün rivayetlerde şârihlerin daima, 

bahsedilen bu sıra ile hareket ettiklerini söyleyemeyiz. Başta da belirtildiği gibi genel 

uygulama bu şekilde olmakla birlikte rivayetin muhtevasına göre tutum 

belirlediklerine de şahit olunmaktadır. Fıkhî meselelerde ise işin rengi değişir ve 

şârihler mezheplerinin yöntemine sadık kalırlar. Örneğin ‘Aynî’nin Hanefilerin 

tercihlerine uygun olarak işe nesh ile başladığını görürüz.  

Đbn Ebî Cemre’nin rivayetlerin şeklî ya da içeriğine ilişkin problemleriyle 

uğraşısı asgarî düzeydedir. Bu itibarla te’vîl ve cem-te’lif gibi yöntemler şerhinde 

fazla göze çarpmamaktadır. 

Şârihlerin rivayetler arasındaki ihtilâfı gidermeye yönelik çabalarında hadis 

külliyatını bir bütün olarak değerlendirme arzuları görülmektedir. Ancak aynı 

zamanda hadis külliyatını kurgulanmış bir kitap gibi ele alma eğilimi de kaçınılmaz 

olmuştur. Rivayetlerin her birinin kendine özgü bağlamı ve serüveninin dikkate 

alınmadığı görülmektedir. 

Fıkhî Yaklaşım: Fıkhî yaklaşım bakımından şerhlerin bazı noktalardan 

soruşturulup nerede durdukları netleştirilebilir. Buna göre fıkhî değerlendirmenin 

şerhteki ağırlığı, fıkhî meseleleri ele alma biçimi ve bunlara mezhebin etkisi 

bakımından şerhlerdeki değişim takip edilebilir. 

Şerhleri gruplandırmaya imkân verecek ayırıcı vasıflar değişse de sahip 

oldukları fıkhî perspektif varlığını hep korumuştur. Elbette bununla, üslup ve içeriğin 

aynen tekrarlandığı kastedilmemektedir. Zengin içerikli şerhlerdeki fıkhî yaklaşım ilk 

dönem fıkhî şerhlerinkine göre farklılık arz eder. 

Đlk dönem şerhlerinde baskın karakter fıkhîliktir. Bu şerhlerde ihtilaflı 

konulara endeksli bir üslup kullanılmıştır. Hattâbî’nin fıkhî hükme elverişli rivayetleri 

ya da rivayetlerin fıkhî hükme elverişli kısımlarını ele almış olması ilk dönemdeki 
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fıkhî bakışın ağırlığının bir göstergesidir. Endülüs’te yazılan şerhlerin de bu dönemde 

fıkıh ağırlıklı olduklar görülür. Đbn Abdilberr’in isnad meselesini merkeze alan şerhi 

Temhîd’de fıkıh da en az isnad ve rical değerlendirmeleri kadar yer işgal eder. Đbn Ebî 

Cemre, tasavvufî şerhi Behcetu’n-nüfûs’ta tasavvufî yorum ile fıkhî yorum arasında 

dengeli bir tutum takınmış bu iki farklı yorumun alanını başarıyla korumuştur. Zengin 

içerikli şerhlerde de fıkıh damarı devam etmiştir. 

Hadis metinlerinden bizzat hüküm çıkarma, bir fakih gibi davranma 

şârihlerimizde çok sık rastladığımız bir tavırdır. Bunun böyle olması normaldir, çünkü 

uğraş alanları fıkhî hükümlerin temel kaynaklarından biridir. Bu eserler de nakilci ya 

da derlemeci birer fıkıh kitabı olma amacı taşımamaktadır. Ne var ki ortaya 

koydukları fıkhî görüşlerin çoğunluğunun mensup oldukları mezhebin görüşleriyle 

örtüştüğü de bir gerçektir. Endülüs’teki fıkhî şerhlerin Mâlikîlik çizgisinde yazıldığını 

hatırlayalım. Bu şerhlerin her mezhepten farklı görüşleri aktarırken, temel amacının 

Mâlik’in ve diğer Mâlikî âlimlerin görüşlerini aktarmak olduğu tespit edilebilir. Diğer 

mezheplerle mukayese esnasında da Mâlik’in görüşlerini temellendirme ve savunma 

tavırlarına çok sık rastlanmaktadır. Esasen Endülüs şerhlerindeki bu durumu, onların 

dinî ve ilmî meseleleri Mâlikî mezhebi üzerinden işledikleri de düşünülebilir. 

Yukarıda da söylendiği gibi Endülüslü şârihler maddi ve manevi karışıklıktan ancak 

Mâlikî mezhebini güçlendirerek çıkılabileceği düşüncesini taşıyorlardı.  

Đbn Abdilberr’in isnad ve rical değerlendirme ağırlıklı şerh nitelemesi 

yaptığımız Temhîd’indeki fıkhî yaklaşımların sergilendiği bölümlerde Đstizkâr’da 

olandan farklı bir dil kullanılmamıştır. Ancak Temhîd’in tasnifinden kaynaklanan 

konu dağınıklığı ile meselelerin daha dar kapsamda ele alınmış olduğu belirtilmelidir. 

Diğer yandan tasavvufî nitelemesi yaptığımız Behcetu’n-nüfûs’ta Đbn Ebî Cemre, 

Mâlikî mezhebinin çizgisi üzerindedir. Bir Mâlikî olarak rivayetlerden hüküm istinbat 

ederken mezhebinin usûl ilkelerini çok sık tekrar etmektedir. 

Şârihlerin ulaştıkları fıkhî sonuçlar mensubu oldukları mezhep imamlarının 

görüşleriyle kahir ekseriyetle örtüşmekteyse de, kimi zaman onlarınkine aykırı 

düşmektedir. Bu durum ele aldığımız bütün şârihler için geçerlidir. Burada genel 

olarak şârihlerin usul bakımından mezhep imamlarına tabi olduklarını ancak füru’ata 

taalluk eden kimi meselelerde onlardan ayrılabildiklerini söyleyebiliriz. Daha ziyade 

ilk dönemde görülen bu tür örnekler, şârihlerin mezheplerinin çerçevesinde devam 
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eden genel çizgilerinin yanı sıra katı bir mezhebî taassubiyet içinde olmadıklarına 

delalet etmektedir.  

Fıkhî meseleleri ele alma üslubu bakımından da değişimi takip etme imkânı 

vardır. Đlk dönemde (fıkhî şerhlerde) hükümler üzerinden bir anlatım vardır. Çünkü 

Hattâbî öncesinde artık delillerden hareketle hükümler netleştirilmişti. Hattâbî’nin 

önünde yerleşik hükümler durmaktaydı. Bu bakımda bağlama işaret etme, hükümleri 

temellendirme bu dönemde az görülür. Buna karşılık klasik dönemdeki zengin içerikli 

şerhlerin, farklı görüşlerin delilleriyle beraber zikredildiği, sadece hükümlerin ve 

delillerin değil, bu delilleri kullanma yöntemlerinin de tartışıldığı birer zemin haline 

geldikleri görülmektedir. Çoğu zaman bir fakih gibi davrandıkları görülse de esasen 

onların mezheplerinin görüşlerini temellendirme ve muhaliflerine karşı savunma 

gayreti içerisinde olduklarını fark etmek zor değildir. 

Bu dönemde şerhler -her ne kadar delillere inseler de- yerleşik anlayışlar 

üzerinden tartışırlar. Onların delilleri konu etmesi, bu alanlardaki birikimi sergileme 

ve aktarma amacından da bağımsız değildir.  

Rivayetleri sıhhat yönüyle inceleme: Rivayetlerin sıhhat yönünden ele 

alınması, her şerh türünde faklı yoğunluktadır. Đsnad ve ricalle ilgili bilgilere zaman 

ilerledikçe şerhlerde daha fazla ve daha düzenli bir biçimde yer verildiğini görüyoruz. 

Bu meseleye dönemlere göre bakıldığında da şerh literatüründeki dönüşümün 

işaretlerini verdiği görülecektir. Đlk dönem şerhlerinin fıkhî niteliği, sıhhat konusunun 

temel bir meşguliyet alanı olmasını engellemiştir. Öte yandan Đbn Ebî Cemre’nin 

şerhine bir bütün olarak bakıldığında, onun rivayetlerin sıhhatiyle hemen hemen hiç 

ilgilenmediği görülmektedir. Đbn Ebî Cemre ne sened tenkidi ne de metin tenkidi ile 

ilgilenir. Şerhinde kullandığı bazı rivayetlerle ilgili itirazların farkındadır ve o, 

bunların sıhhatini itimat ettiği bazı âlimlerin ve kitapların isimlerini vermek suretiyle 

ispat eder. Bunlara karşılık klasik dönemde yazılan şerhlerde rivayetlerin senedleriyle 

ilgili izahlar bir hayli yekûn tutar. Hemen her rivayetin senediyle ilgili olarak verilen 

bu açıklamalar tenkidden ziyade tetkik etmeye yöneliktir. Bu şerhlerde tetkikin 

ağırlıkta oluşu, şerh literatüründeki dönüşümün göstergelerinden biri olarak da 

vurgulanabilir. Çünkü Klasik dönem şerhlerinde –başka bir ifadeyle zengin içerikli 

şerhlerde- rivayetlerin özellikle senedinin tenkid değil de tetkik amaçlı ele alınması o 

eserlerin -ki bunlar Buhârî ve Müslim'dir- otoritelerini kazanma süreçlerinin 
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tamamlandığı bir döneme tesadüf etmesiyle ilgilidir. Bu durum şerh literatüründe 

‘belli bir kitap üzerine yapılan şerh’ dönemine geçişin etkisini göstermektedir. 

Rivayetleri sıhhat yönüyle de inceleme konusu yapmanın şerhin temel özellikleri 

arasında yer alması, rivayetin bizzat kendisine yoğunlaşmanın başka bir tezahürüdür. 

Diğer taraftan bu durum, şerh faaliyetinde hadis sahasına ait bilgilerin şerhlerde daha 

yoğun kullanıldığını göstermektedir.  

Fıkhî şerhlerde rivayetlerin sıhhatine ilişkin değerlendirmelerin az olması bu 

eserlerin yazılış gayeleriyle ilgilidir. Bu az yoğunluk içerisinde hadis tetkiklerinin 

kimi şerhlerde tenkidden daha fazla oluşu, şerh edilen eserlerin sahih olduğuna dair 

genel algıya bağlanabilir. Klasik dönemde ise rivayetlerin sıhhatine ilişkin 

değerlendirme yoğunluğu şerh usulündeki dönüşümle, bu uygulama içinde tetkikin 

ağırlıkta oluşu da şerh edilen eserlerin sahih olduğuna ilişkin kanaatin tam olarak 

teşekkül etmiş olmasıyla izah edilmelidir. 

Şerh edilen eserin yapı ve sistematiğinin şerh üzerindeki rolü: ‘Belli bir 

hadis kitabının şerhi’ devresine geçişin en somut göstergesi, şerh edilen eserin yapı ve 

sistematiğinin şerhi yönlendirmesidir. Münferit hadislerin yorumunda böyle bir 

durum zaten söz konusu değildir. Çünkü bu dönemde hadisler, hangi eserde yer 

aldıklarına bakılmaksızın ele alınmıştır. Ardından kabaca Hattâbî ile başlattığımız, 

‘belli bir hadis kitabının hadislerinin şerhi’ döneminde hala kitabın yapı ve 

sistematiğinin şerhe tam bir etkisinden bahsedemeyiz. Đlk şârih Hattâbî gerek Buhârî, 

gerekse Ebu Dâvûd şerhinde bab başlılarıyla ilgilenmemekte, dahası bab başlıklarında 

zaman zaman tasarrufta bulunmaktadır. Özellikle uzun ve açıklamalı bab başlıklarını 

ihtisar ederek almakta, müellifin tercemelerde serdettiği görüşleri atlamaktadır. 

Ayrıca birkaç hadis hatta babı bir başlık altında ele almaktadır.  

Hattâbî sonrası ilk dönem şerhlerinde kaynağın yapı sistematiğinden 

etkilenmeler olmuştur. Örneğin, Muvatta’ şerhlerinin kitabın düzenine ve müellifinin 

görüşlerinin çizdiği çerçeveye tamamen tabi olduklarını söyleyebiliriz. Zaten bu 

şerhler Mâliki görüşleri çerçevesinde ele alındıkları için tabiî olarak bu şekildeki 

hareket etmektedirler. Sözü edilen şerhlerden Muntekâ ve Đstizkâr'da bab başlıklarıyla 

ilgili herhangi bir tasarruf hemen hemen yoktur. Bununla birlikte çok nadiren de olsa 

bab başlıkları ile altında serdedilen hadislerin muhtevası arasındaki ilgiyi kurma 

gayretlerine rastlanmaktadır. Buhârî şerhlerinden Đbn Ebî Sufre ve Đbn Battâl’ın da 
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terceme-hadis uyumuna ilişkin değerlendirmeleri göze çarpmaktadır. Muslim 

şerhlerinin kaynağın özel durumuna bağlı olarak bab başlıkları ile ilgili bir 

değerlendirmelerinden bahsedilememektedir. Ancak aynı şerhlerin Muslim’in 

hadislerin tertibinde gözettiği anlamı yakalama gibi bir çabalarının olmadığını da 

eklemek gerekir. Tirmizî’nin ilk şerhlerinden Âridatu’l-ahvezî’de şerh edilen eserin 

düzenine –öncelik sonralık- bakımından uyulmuş olmasına karşın, Tirmizî’de yer alan 

rivayetlerin yarıya yakını şerh edilmemiştir. Bunların bir kısmı birleştirilmiş, bir 

kısmı da hiç şerh edilmeden atlanmıştır. Đbnu’l-Arabî diğer taraftan Tirmizî’yi kimi 

bab ve hadislere yer vermemesinden ve babların tertibinden dolayı eleştirmektedir. 

Onun bu son tavrı kaynağın yapı ve sistematiğine tamamen ilgisiz olmadığını 

göstermektedir. Đsnad ve rical değerlendirme ağırlıklı şerhi örnekleyen Temhîd’in 

bütün bu özelliklerden mahrum olduğu söylenebilir. Onda, evvelemirde fıkıh 

bablarına göre düzenlenmiş bir kitabın tasnif düzeni, müellifin şeyhleri esas alınarak 

yeniden tertip edilmiştir. Bu durum pek çok rivayetin dolayısıyla da pek çok 

meselenin tekrar tekrar gündeme gelmesini zorunlu kılmıştır. Bu da daha önce de 

söylendiği gibi konu birliğini temin etmede zorluklar ortaya çıkarmıştır. Đşte Temhîd 

bu yönüyle, özellikle klasik dönem şerhlerinde gördüğümüz bir özellikten uzaktır. O 

da, şerh edilen eserde birden fazla babın altında serdedilen rivayetin, ilişkilendirildiği 

babda işaret edilen boyutları ile ele alınması ve diğer boyutlarına ilişkin 

değerlendirmelerin ilgili bölüme terk edilmesidir. Temhîd'de erken dönem şerhlerinde 

de görülen bab başlıklarının izahı, bab-hadis uyumu ya da müellifin bab başlıkları 

şeklinde ifade ettiği görüşlerinden yardım alma gibi uygulamalar da neredeyse 

bulunmamaktadır. Behcetu’n-nüfûs’ta da durum aynıdır. Ancak onun bu ilgisizliği 

müellifinin başlangıçta, Buhârî’den ihtisar ederek oluşturduğu bir eserinin şerhi 

oluşuyla ilgilidir. Bununla birlikte belirtilmelidir ki Đbn Ebî Cemre, pek çok açıdan 

tasavvufî nitelemesini haklı çıkaracak bir şerh yazmış olsa da diğer mutasavvıf 

şârihlerden belirgin ölçüde ayrılmaktadır. Genelde tasavvufî öğretiye dayanak teşkil 

edebilecek, sûfî yorumlara elverişli rivayetleri kullanan bu şârihlerden farklı bir tutum 

takınan Đbn Ebî Cemre, Buhârî'den iman, amel ve muamelâtın çeşitli alanlarına taalluk 

eden rivayetler seçmiş ve şerh etmiştir. Bununla birlikte hemen her rivayetin şerhinde 

tasavvufî yorumlara yer vermiştir. Evvelemirde onun Buhârî'den seçki yapmış olması 

rivayet metinlerini yorumunda hadis ilminin ölçülerini göz ardı etmediğini ortaya 
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koyar. Bir kitaba dayalı olarak ortaya konan bu şerh çalışması kitabın tasnif şeklinin 

kısmen de olsa etkilerini taşımaktadır. Şerhte ortaya konulan bu düzenin tasavvufî 

öğretiler esas alınarak değil, Buhârî'nin tasnifinden etkilenerek oluşturulduğu örtüşen 

pek çok başlıktan anlaşılmaktadır.   

Şerh edilen eserin yapı ve sistematiğinin etkilerini taşıma bakımından ilk 

dönem şerhlerinin bu durumuna karşılık, klasik dönemin zengin içerikli şerhleri 

yorumların sınırları ve yöneldiği noktalar bakımından büyük oranda kaynağın tesiri 

altındadır. ‘Belli bir kitap üzerine yapılan şerh’in örneklerini sunan bu eserlerde 

sadece rivayetler değil, kitaptaki tasnif düzeni ve müellifin görüşleri gibi şerh edilen 

eserin kurgusal özellikleriyle ilgili yönlerinin de şerhin temel konusunu teşkil ettiği 

görülmektedir. Bu durum, yukarıda da belirtildiği gibi, şerhlerde fazladan inceleme 

alanlarının yer almasından ibaret olmayıp, şerhi şekil ve muhteva bakımından 

etkilemiştir. Örneğin şerh ettiği eserin yapı ve sistematiğini dikkate alan şârih şerh 

edilen eserde birden fazla babın altında serdedilen rivayeti, ilişkilendirildiği bab 

çerçevesinde ele almaktadır. Müellifin tercemelerde ya da doğrudan ifade ettiği 

görüşlerini izah etmektedir. 

Hadis şerhi çeşitli bilgi alanlarından tedarik ettiği bilgileri bir araya 

getirmesi, onu kolaylaştırıcı, pratik bir alan olarak karşımıza çıkarmaktadır. Hem dini 

ilimlere hem de diğer alanlara ait bilgileri hadislerin şerhine yardımcı oldukları 

oranda kullanmaktadır. Hadis sahasındaki bilgi alanlarının yanı sıra tefsir, fıkıh, 

kelam gibi dini ilimler ile tıp, astronomi, tarih gibi beşeri ilimlerden de malumat 

aktarmaktadır.  

Hadis şerhi uzunca bir dönem ilimler arasında sayılmamıştır. Đlim nitelemesi 

ona ilk olarak onuncu asırda yapılmıştır. Klasik hadis şerhçiliği sonrasına denk gelen 

bu dönemde Taşköprüzâde ilimler üzerine yazdığı Miftâhu’s-saade adlı eserinde onu 

hadis ilimleri arasında saymakta ve onu "Rasûlullah’ın (s.a.) hadislerdeki muradını, 

Arap dilinin kaideleri ve şeriatın usulleri bakımından takat ölçüsünde araştıran 

ilimdir" şeklinde tanımlamaktadır. Hadis şerhinin bu serüvenini bahse konu 

dönemlerdeki yerleşik ilim anlayışı çerçevesinde değerlendirmek gerekmektedir.    

Đlim kelimesi, ilimler tarihi boyunca “belli bir alana ait sistemli bilgi 

birikimini ifade eden disiplin” manasında kullanılmıştır. Bu durum, hadis sahasındaki 

bilgi alanlarını oluşturan pek çok alanın da niçin ilim olarak sayıldığına dair bir fikir 
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vermektedir. Böyle bir anlayışa rağmen şerhin hadis ilim dalları arasında uzunca bir 

dönem sayılmamasını onun diğer ilimlerden ayıran özelliklerinin tam olarak 

belirginleşmemesine, kendine müstakil bir alan açamamasına bağlamak uygun 

görünüyor. Onun muhtelif ilimlere ait verileri bir araya getirişi, ilgili bilgi alanlarına 

olan ihtiyacı ortadan kaldırmamaktadır. Şârihler bu bilgi alanlarından aktardıkları 

malumatı, bir rivayetin yorumunda çoğu zaman yeterli görmüşlerse de, bu konuyla 

ilgili bilgileri tükettikleri anlamına gelmemektedir. Şerhlerde sık sık geniş bilgi için 

ilgili alanın kaynaklarına atıf da bulunulması bunu açıkça teyit etmektedir.  

Hadis şerhinin bu özellikleri yanında genel bir çerçevesinden bahsetmek 

mümkündür. Hadis şerhinin ihtiva etmesi beklenen meseleler aşağı yukarı bellidir. 

Bütün şerhlerde bu meseleleri büyük oranda -yoğunlukları değişmekle beraber- takip 

etme imkânı vardır.  

Rivayetleri fıkhî malzeme şeklinde değerlendirmenin yoğun olduğu ilk 

dönem şerhlerinden sonra, klasik dönemde anlayıcı ve tarif edici değerlendirmeler 

göze çarpmaktadır. Özellikle fıkhî değerlendirmelerde rivayetlerin, fıkhî hükümlerin 

çıkarıldığı kaynak olarak tarif edici bir şekilde ele alındığını gösteren yorumlar vardır. 

Fakat bu türden örnekler şerh literatürünü hüküm çıkarıcı bir alan görüntüsü 

vermekten uzaklaştırmamaktadır. Her ne kadar ‘şerh’ ismi ve bu isimle gayet uyumlu 

görünen, Taşköprüzâde’nin şerh tanımı yargıda bulunmaktan ya da hüküm 

çıkarmaktan ziyade, ‘olan’ı tespit edici bir alana işaret etmekteyse de,  hadis şerh 

geleneğinin bizzat kendi yapısı bunu teyit etmemektedir. Hadis şerh literatürünü 

‘şerh’ kelimesinin etimolojik tahlillerinden hareketle tanımlamanın isabetli sonuçlar 

doğurmayacağı belirtilmelidir. 

Hadis şerhinin, iç gelişimini sürdürerek belli bir kimliğe kavuşmuş, çerçevesi 

büyük oranda belirginleşmiş bir mesai alanı olduğunu söyleyebiliriz. O, kültür 

tarihine, dilbilime, Đslamî ilimlere –ki fıkıh ve fıkıh usulü ağırlıktadır- vs. ait klasik 

yöntemlerin çoğu kez karışık biçimde kullanıldığı, disiplinler arası bir alan olarak 

karşımıza çıkar.  

Tarihi gelişim, biçim ve içerik bakımından şerh literatürünün en çok 

benzediği ilim tefsirdir. Tefsirin uğraş alanı Kur’an’dır ve o Kur’an’ı açıklamak için 

gerekli olan alt bilgi alanlarını kullanmaktadır.  
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Esasen Tefsirin kendisi de, ulûmu’l-Kur’an’ın alt disiplinlerinden biridir ve 

gayesi Kur’an’ı açıklamaktır. Tefsir Kur’an’ı açıklarken Kur’an ilimlerinden istifade 

eder. Đlmu’t-tefsir’in ulûmu’l-Kur’an ile ilişkisi ne ise hadis şerhinin ulumu’l-hadis ile 

ilişkisi odur.  

Tefsir ve şerhin kullandığı yöntemlerde de ciddi benzerlikler vardır. Tefsirde 

ayetlerin, şerhte de rivayetlerin dilleri bakımından değerlendirilmesi, müşkillerin izah 

edilmesi, esbab-ı nüzûl ve sebeb-i vuruda ilişkin verilerin kullanılması, nesh 

yönteminin işletilmesi, ayet, hadis ve Arap şiiriyle istişhâdda bulunma, tefsirde kıraat 

şerhte de rivayet farklılıklarının konu edilmesi, mübhematı tespit gibi uygulamaların 

benzer bir perspektifle ortaya konulduğu görülmektedir. Ayrıca tefsirde Kur’an’ın 

sure ve ayetleri arasındaki münasebeti tespit etme çabası ile şerhteki bab-hadis uyumu 

gibi şerh edilen eserin yapı ve sistematiğine ilişkin değerlendirmeler de benzer bir 

espriye sahiptir. 

Tefsir ve şerhte kullanılan benzer yöntemler ve bunları uygulamadaki 

benzerlik, daha temelde ayet ve rivayetlere ilişkin benzer algıların beslendiğini ihsas 

ettirmektedir. Bu algıların başında Kur’an’ın dil bakımından eşsiz olması anlayışı 

yanında, nazil olduğu dönemin Arap dilini kullandığı anlayışı gelir. Rivayetler de aynı 

şekilde cevâmiu’l-kelim olan bir Peygamber’in sözleridir ama aynı zamanda varit 

olduğu dönemin Arap dilinin dışında değildir. Tefsirlerde garibu’l-Kur’an ve 

şerhlerde garibu’l-hadislerin izahlarında bu anlayışla hareket edilmektedir. Ayrıca her 

iki alanda uygulanan Arap şiirleriyle istişhâd da benzer algıya dayanır.  

Tefsir ve şerhlerde bulunan diğer bir algı, ayet ve rivayetlerin en azından bir 

kısmının varlık alanına, dönemin sosyolojik olgu ve ihtiyaçlarına binaen çıktıklarıdır. 

Bu bakımdan hem tefsir hem de şerh ele aldığı metni nazil olduğu ya da varit olduğu 

şartlar içerisinde anlamaya çalışır. Bu yöntem her zaman esbâb-ı nuzûl ya da sebeb-i 

vurûd bilgilerine başvurma şeklinde olmayıp, kimi zaman genel bir örfe atıfla, kimi 

zamanda dönemde dilin kullanım şekline işaretle uygulanmaktadır. Bu uygulama 

metinlerin kendi tarihleri içinde anlaşılabileceği kanaatine de işaret etmektedir. 

Garibu’l-Kur’an ile garibu’l-hadisin izahında dönemin kullanımlarının esas alınması, 

Arap şiirlerine atıfta bulunulması bunun bir göstergesidir. Bahsedilen uygulamanın en 

somut göstergesi ise tefsirde esbâb-ı nüzûl, şerhte de sebeb-i vuruda dair bilgilerin 

kullanılmasıdır. Ancak her iki alanda da bu bilgilerin her zaman salt anlamayı temin 
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edici olarak kullanılmadığını, çoğunlukla şerh ya da tefsirin yazıldığı döneme yönelik 

hüküm çıkarıcı bir amaç için istihdam edildiğini belirtmek gerekir. 

Tefsirde Kur’an’ı, şerhte de rivayet külliyatını kendi içinde tutarlı bir 

bütünlüğe sahip bir kitap gibi algılama da söz konusudur. Her iki alanda da sergilenen 

tearuzu giderme faaliyeti bu algının varlığını teyit eden en somut göstergedir. Yine 

tefsirde ayetlerle, şerhte de hadislerle istişhâd uygulaması bu algının varlığını ihsas 

ettirmektedir. Tefsirde bu yöntemlerin işletilmesinde her bir ayetin indiği özel bağlam 

dikkate alınmadığı gibi şerhte de her bir rivayetin bağlam ve geçirdiği serüven 

bakımından kendine özgülüğü göz ardı edilmektedir. Bu uygulama içerik tahlilinde 

çoğu zaman sadece metin içi bilgilerden yararlanma yöntemini ortaya çıkarmaktadır. 

Esasen bütün bu yaklaşımlar, gerek Kur’an metnine gerekse rivayetlere tarih üstü bir 

niteliğin atfedildiğini göstermektedir. Böylece –inancın bir gereği olarak- metinlere 

tarihi birer veri olmalarının ötesinde bir değer yüklenmiştir. 

Hz. Peygamber’in Müslümanlar nazarındaki otoritesine bağlı olarak ortaya 

çıkan hadise ilgi, onun vefatından sonra da manevi otoritesine bir saygı ve ihtiyaç 

çerçevesinde devam etmiştir. Sonraki nesillere aktarılmak üzere kayıt altına alınan 

rivayetler müminlerin hayatına yön verecek nebevî mesajları tespit etme arzusuyla 

yorumlanmıştır. Sonrasında bir takım muteber hadis eserlerinin ortaya çıkmasıyla, bu 

eserler üzerinde şerh faaliyetleri başlamıştır. Kendi iç gelişimini sürdüren hadis şerhi 

klasik dönemde kendi çerçevesine, kimliğine ve özgün tarzına kavuşmuştur. 

Geride bıraktığımız yüzyılın başında temel hadis kaynakları üzerine 

Hindistan’da yazılan şerhler ile son yıllara kadar Türkiye’de kaleme alınan şerhlerin 

öncekileri özetlemekten ileri gidemediği görülmektedir. Gelinen noktada hadis 

şerhçiliğinin yeni bir nitelik kazanması zaruridir. Rivayetlere ulaşmada elde edilen hız 

ve kolaylık bütün hadis külliyatını bir bütün olarak ele alma ve bütün yönlerini 

kavrama avantajı sağlamaktadır. Bu kazanımla birlikte rivayetlerle geliştirilecek yeni 

ilişki biçimleri hadis şerhçiliğinde yeni ufuklar açacaktır. ‘Eser karizması’nın 

baskısından kurtulmuş, hüküm çıkarmaya endeksli olmayan, arka planını, anlamını 

kavramayı, bütün yönlerini açığa çıkartmayı gaye edinen bir şerh yönteminin, 

geleneksel hadis şerhinin kullandığı bilgi ve yöntemleri daha verimli hale getireceği 

kuşkusuzdur.    
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ÖZET 

Çalışmamızın temel konusu, hadis şerh geleneğinin ana hatlarıyla bir 

haritasının çıkartılmasıdır. Bu konu şerhin öğelerinin yoğunluk ve istihdam ediliş 

biçimindeki değişim takip edilerek işlenmiştir. 

Birinci bölümde hadislerin kitabeti, tedvini, tasnifi faaliyetleri ve ilimleşme 

hareketleri ile ehl-i re’y ve ehl-i hadis arasındaki gerilimin şerhin doğuşunda ve 

gelişimindeki etkileri üzerinde durulmuştur. 

Đkinci bölümde belli vasıflarıyla emsallerinden üstün tutulan bazı hadis 

musanneflerinin şerhleri üzerinde durulmuştur. Ana temayüllerine göre 

gruplandırılan bu şerhler, ihtiva ettikleri öğelerin yoğunlukları ve istihdam ediliş 

şekilleri bakımından mukayeseli bir şekilde konu edilmiştir. Kitap merkezli 

niteliğinin şerhin biçim ve içeriğine etkisinin izi sürülmüştür. 

Üçüncü bölümde şerhin bilimsel niteliği araştırma konusu yapılmıştır. 

Đlimler tarihinde şerhin nasıl bir konumda değerlendirildiği tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca çalışmada ortaya konulan özellikleri itibariyle hadis şerhinin 

hadis ilimleri içinde nereye oturduğu meselesi ele alınmıştır. Son olarak hadis 

şerhinin kendisiyle ortak özelliklere sahip olan tefsir ilmiyle bir karşılaştırılması 

yapılmıştır.  

Son olarak da çalışmada elde edilen verileri değerlendirdik. 
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ABSTRACT 

 

Türcan, Zişan; “The tradition of comments (sharh) in the literature of hadith 

and its characteristics” Doctorate thesis consultant: Prof. Dr. Ali Dere, Ankara – 

2008 

The core subject of our study is to map broadly the interpretation tradition in 

hadith literature. We have discussed this subject by tracing the change in usage 

intensity of elements of interpretation and in employment forms it took.  

Our study consists of three sections. In the first section we have studied the 

impact of recording and classification of prophetical traditions and the formation 

process of Islamic sciences and the tension between ahl ar-Ray and ahl al-hadith on 

the rise of the interpretation tradition and its development.  

In the second section we have dwelt on certain interpretations that are given 

precedence over others because of their distinctive characteristics. We have analyzed 

those interpretations comparatively with respect to the intensity of elements they 

contain and their employment forms. In addition we have traced back the impact of 

their being based on the book which it comments, on the form of the interpretations 

and its content.  

In the third section we have inquired the scientific state of the interpretation 

tradition, trying to determine place of the interpretation tradition in the history of 

science. Besides we have argued the place of the interpretation tradition among 

hadith sciences on the basis of attributes put forward in this study. Lastly we have 

compared hadith interpretation with The interpretation of the Koran (tafsir) which 

has in common same attributes.  

 


